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নি নিত 

«বাহ বস্ভর সন্থিত মানবপ্রক্ৃতির সন্বন্ব-বিচার” 
বিষয়ক পুস্তক সমাপ্ত হইল । অতএব, স্বদেশীয় লোকের 

নিকট বিনীত ভবে নিবেদন, ভীহার। পরিশ্রম স্বীকার 

পুর্র্বক এই পুস্তক সবিশেব আলোচনা করিয়া দেখিবেন, 
এবং ইহাতে ফেদমুদ]় অভি্রীয় প্রকাশিত হইয়াছে, 
তদনুযাঁয়ী ব্যবহার করিতে সচেন্টিত হইবেন। ঘিনি ফষে 
পরিমাণে প্রাকৃতিক নিয়ম শিক্ষা করিবেন, তিনি যেন 

তাহা লোকদ্দিগকে, বিশেবতঃ বাঁলকদিগকে, শিক্ষা 

দিতে যব করেন । যে সকল মছাশয় কোন বিদ্যালয়ের 

অধ্যক্ষত! করিয়া খাকেন, এ বিষয়ে বিশিউরপ দৃষ্টি 
রাখা তাঁহাদের পক্ষে নিতান্ত কর্তবা। যখন বাঁলক- 

দিগেয় বিদ্যাধ্যয়নের ভাঁর তাহাদের উপর সমর্পিত 

রস্থিয়াছে, তখন ভীঁহারা আপনারা ঘথোঁচিত জ্ঞান 

এণ্ড হইয়। ভাহাদিগকে জুশিশ্ষিভ ও সদাঁচাঁরী করি" 

বার চেষ্টা করিলে, এতদ্দেশীয় লোকের স্ুখসৌভাগ্য 

. সাধনের পথ অনেক পরিদ্ার করিয়া দিতে পাঁরেন, 
- ব্তাহার সন্দেহ নাই। 

রি যেমন, আপনার, আগন পরিবারের ও অপর 

 লাধারণ সকলের জ্ঞান, ধর্ম ও নুখ' অচ্ছন্দতা বাদ্ধির 
চে্টা করা প্রতোোক ব্যক্ষিরুই উচিত, মেইরূপ, রাঁজারও 
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প্রজাদিগের বিদ্যাভ্যাসের ভাঁর গ্রহণ কর] সর্বতোভাঁবে 
কর্তব্য । অনোর মহত যে বিষয়ের কোন সন্বন্ধ লাই, 

সে বিষয়ে সকলেই আঁপন আপন ইচ্ছাঁনুযায়ী ব্যবহার 
করিতে পারেন, কিন্ত অনোর সহিত যে বিবয়ের সন্বন্ধ 

আছে, সে বিষয়ে যাহাতে নায়-বিকদ্ধ বাবার লা হয়ঃ 

রাক্ষনিয়ম দ্বারা তাঁহার উপীয় কর! বিধেয়; কাঁরণ, 
এক ব্যক্তির কুব্াবহাঁর দ্বার? অল্োর অপকার হইবার 
জভ্াঁবন1 থাঁকিলে' তাঁহার শ্রতিবিধাঁল করা রাজনিয়* 

খের প্রধান উদ্দেশ্য । শারীরিক নিয়ন ন। জানিলে 

শরীর ভগ্ন হইয়া! সামাঁজিক-কার্য্য-সাঁধনে অশক্ত হইতে 
হয়, এবং এক জন শারঈরিক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে 

তদ্দারা নানা প্রকারে প্রতিবাসীদিগেরও পীড়া হইবার 

সম্ভাবনা 5 অতএব, ষাঁহাতে প্রত্যেক প্রজা শারীরিক 

নিয়ম অবগত হইতে পারে, তাহার উপায় কর? কর্তব্য । 
ধার বিপু, সমুদয় বুদ্ধিরত্তি ও ধর্মপ্ররতির আয়ত্ত নব" 

থাকে, তাহা! কর্তৃক সংদাঁরের অশেষ প্রকার অনিষ্ট 
ছইবার সম্ভবনা; গাভ এব প্রজাদিগের প্রধান প্রধান 

মনোরত্তি প্রবল ও লিক গুরত্তি সমুদায় সংযত 
করিবার নিমিত্ে, প্রজাদিগকে বীতিমভ ধর্মনীতি শিক্ষণ 
দেওয়া! ও তদনুযায়ী অনুষ্ঠানে প্ররভ করিবার সুবিধ]! 
করা আবশ্যক । শিপ্পবিদ্যা, রলায়পবিদ্যা, লোক; 

যাতাবিধান শ্রড়ৃতি যে দক্ষল বিদ্যা শিক্ষা করি ূ 
উত্তমোত্বম ধারসাঁয় অবলম্বন করিয়া! জনসমণজের ছুঃখ- 
মোচস ও. সখ-সচ্ছন্দত1সধিন করিতে. পারা য়. 

্ 



রি. 

ছার অধায়ন অধ্যাগল]। সংস্থাপন কর? কর্তব্য) এই 
সমস্ত সপ্দিদ্য শিক্ষার উপাঁয় করিয়া না! দিলে, হাজ। ও 

রাজপুকষের1 প্রজার খণ হইতে কোঁন্প ক্রমেই মুক্ত 
হইতে পীরেন নখ | যদি চুষ্টদ্মনার্থে শাভ্তিরক্ষক 

নিযুক্ত রাখা রাজার পক্ষে কর্তব্য হয়, তষে যাহাছে 

প্রজাদিগের ছুম্পরতি দমন ও জঅব্প্ররত্তি বর্ধন ছয়, 

তাঁহার উপীয় করা! কেন ল৭ কর্তব্য হইবে? প্রজাদিগের 

শারীরিক-নক্ছভা-সম্পীদনার্থে, নগর পরিস্কার, লিন্মল- 
জল-প্রাণ্ডির সুবিধা, জঞ্জাল ও নুর্ন্ধ বস্ত দূরীকরণ 
প্রড়তির বিধান কর! যদ্দি রাজার উচিত হয়, তবে 

যাহাতে প্রজার স্বয়ং ভেখভিক ও শারীরিক নিয়ম 
ভতাবগত হুইয় পরিক্ষত পরিচ্ছন্ন থাকিতে এবং অন্যান্য 
শারীরিক নিয়ম প্রতিপাঁলন করিতে সমর্থ হয়, তাহার 
উপায় কর! রাঁজনিয়মের উদ্দেশ্য কেল না ছয় ? অতএব 

প্রজাদিগকে পুর্ষ্বোক্ক সমুদায় বিদ্যা শিক্ষায় গ্রস্ত 

কর? ও তাহার উপায় করিয়া দেওয়া রাঁজার কর্তব্য 

কর্ম । তাঁহার! কাব্য অলঙ্কার শিক্ষা ককক আর ন! 
করুক, সে তাহাদের ম্ষেচ্ছাধীন, রাজনিরম দ্বার হে 

বিষয়ে তাহাদিগকে প্রয়ত্ত করা তাদ্বশ আবশাক নচছ | 

যদ্দি ভারতবর্ষের রাঁজপুকষের এই সমস্ত পরম মক্গল- 
মং অভিপ্রণয়ের অনুগত হইয়। অপর সাধারণ সকল 

ককে পুর্বে ক্তপ্রকার শিক্ষা প্রদান করিতে একান্ত 

€চষ্টা করেন, তাহা ছছইজে আমাদের সেভাঁগ্যের লী 
১1! এঘে হে বিদ্যা অধ্যয়ন করিলে, ভোতিক, শারী- 
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রিক, ও মানসিক নিয়ম অবগত হওয়। যায় রাজ” 

সংক্রান্ত সমক্ত বিদাঁলয়ে তাছার অধ্যাপনণ সংস্থাপন 

করা, এবং যাহাতে সর্বসাধারণে তাহ! শিক্ষা করিতে 

ও শিক্ষা করিয়! তদনুযায়ী অনুষ্ঠান করিতে প্রবৃত্ত 
ছয়, তাহার উপায় করা রাঁজপুকষদিগের অবশ্য কর্তব্য 

বিয়া স্বাকাঁর কর টি 

অধ্থিক-কাঁল-বঙ্ষ্ী 'অতিরিক্তী পরিশ্রম করিলে 
রুদ্ধিরতি ও ধর্শপ্রন্বত্তি স্ফুর্তি পার নাঁ, এবং জ্ঞান ও 
ধর্মযলোচনার৫ধে অবকাঁশ পীওয় যাঁর না অতএব, ষে 

সকল সাংসারিক রীতি চলিত থাঁকাঁতে। লোঁকে 

বু কাল ব্যাপিয়া কার ফ্রেশ করিতে বাধ্য হয়, এবঙ 
বুদ্ধিবত্তি ও ধর্মপ্ররতি পরিচালনার্৫থে অবকাশ কাল 
পায় না রাঁজনিয়ম দ্বারা তাঁহার পরিবর্তন করা 
অর্বতো ভাবে কর্তব্য | 

এক্ষণে যেপ্রকার আচার বাবার প্রচলিভ আছে, 

তাহাতে নিকট প্রতি সমুদায়ই প্রবল হইতে পাঁরে | 

ধনোপাজ্জন ও বিষয় বৃদ্ধির যেপ্রকার রীতি বলবভী 

আছে, তাহাতে লোকের অর্জনস্প্ছ।! রতি দিন দিন 
সতেজ হুইয়া উঠিতেছে। বংশ-মর্ধাাদা ও ক্ত্রিষ 
উপাধি থাঁকাঁতে, অভিমান ও অহঙ্কার বিলক্ষণ বর্দিত 
হইতেছে! যুদ্ধ-বাবসাধ ও খ্দ্ধ-কাধ্য দ্বার? জিঘাহসা 
প্রতিবিধিংস! প্রবল হইতেছে | মদিরা পান 

গঅন্যণন্য মাঁদক সেবনের প্রথণ প্রবল হইয়া লোকের 
চিত-ভূমিস্থ ধর্মান্কুর সকল সমূলে নির্শুল করিতেছে। 
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শিক্ষার ও -দীক্ষাগুকর! সহত্র প্রকারেই উপদেশ 
ককন, ঘত দিন এ সমস্ত দূষিত রীতি প্রচলিত থাকিবে, 
তত দিন তাঁহাদের উপদেশ মাক রূপে সফল হইবার 
সম্ভাবনা নাঁই-। কিন্তু উপদেশপ্রদাঁন ব্যতিরেকে 
উপায়ও নাই। মনুষ্যের প্রকতি, বানা বস্তুর স্থিত 
ভাহাঁর সম্বন্ধ, এবং সেই সন্বন্ধানুধাঁযী অনুষ্ঠানের উপরে 
ষে তীহ্ার পর্বপ্রকার মঙ্গল নির্ভর করে, এই সমস্ত 
রিষয় উপদেশ দেয়! নিতান্ত আবশ্যক /। এই অমস্ত 
বিষয়ে উপদ্িষ্ট হইলে, লোঁকে পরমেশ্বরের প্রাকৃতিক 

নিয়ম ও আপনার সুখ সচ্ছন্দতাঁর যথার্থ পথ অবগত্ত 

হইবে, এবং অবগত হইয়া তদন্ৃযাঁয়ী সাংসারিক নিয়ম 
জংস্াঁপন করিতে সচেষ্ট হইবে । 

ব্রাঙ্মগণ যে ধর্ম অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাতে এই 

পুস্তক অধ্যয়ন ও পুলঃপুশঃ পর্য্াযালোচন কর? তাহা 

দের অবশ্য কর্তব্য । পরমেশ্বরকে জ্রীতি করা ও তীহ'র 

প্রিয় কার্ধ্য সাধন করাই ক্রাক্ষধর্মশ। যে সমত্ত কার্য 

আ.ঞদের পরম পিত পরমেশরের প্রীতিকর, প্রাণ 

পর্ঘ্যন্ত পণ করিয়াও তাহ! সাধন কর] কর্তৃব্য। কিন্ত 

কোন্ কোন কার্য তাঁহার প্রীতিকর তাহা ন। জাঁবিলে, 

, তৎ্সাধনে প্ররত্ত ছওয়। লম্ভাবিত নহে । বিশ্বপাতি যে 

সকল শুভৃকর লিয়ম সংস্থাপন করিয়। বিশ্ব-রাজা পালন 

ক্ষিরিতেছেন, ভদলুষায়ী কার্ধাই তাহার প্রিয় কার্ধা; এবং 
তাহার প্রতি প্রীতিপ্রকাশপুর্বক ভঞ্মদায় সম্পার 
করাই আমাদের একমাত্র ধর্দ |: এ পর্যন্ত কা 
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নিয়ম অবধারিত হইয়াছে এবং কি রূপেই বা মে সকল 

নিয়ম শিক্ষা! করিতে সমর্থ হওয়া] যাঁয়, তাঁহ৭ এই পুস্তকে 

ধথাসাধ্য প্রদর্শিত হুইল । অতএব, এ গ্রন্থ ব্রাহ্মদিগের 
ধন্ম-শিক্ষার সম্পূর্ণ উপযোগী । এই শ্রন্থোক্ত অভি- 
প্রায় সকল অবলম্বন পূর্বক 'তদন্ুুঘাঁয়ী বাবহাঁর করিতে 

গু অন্য লোকদিগকে তত্সমুদায়ের উপদেশ প্রদাঁন 
করিতে যত্ববান থাক প্রনত্ভোক ব্রাঙ্ষেরই উচিত । 

এ গ্রন্থে যে সমস্ত সর্বশুভদায়ক বিষয়ের বিবরণ 

করণ গেল, যখন বিদ্যালয় জমুদাঁয় সেই সকল বিষয় 
অধ্যয়ন অধ্যাপনার স্থান হইবে, যখন ধর্সোপদেশকেরা 
পরমেশ্বরের সেই সমস্ত প্রিয় কার্ধাকে তাহার ভপাঁলনার' 

অঙ্গ বলিয় উপদেশ প্রদান করিবেন, এবং সাঁংলাবরিক 

ব্যবহার ও বিষয়-চেষ্টা লিরবচ্ছিন্ন টনসর্গিক নিয়মাকু- 
সাঁরে সম্পন্ন হইয়া বিষয়-কার্ধ্য এবং জ্ঞান ও ধর্মীনুষ্ঠান 

একীভূত হইয়। যাইবে ; তখন মনুষানাঁমের গেখধরব 
রক্ষা পাইয়া! উত্তরোতর তাহার পূর্ণাবন্থ1! সম্পন্ন হইতে 
থাকিবে । 

শ্ীঅক্ষয়কুমার দত্ত । 

কলিকাতা । 

খাকান্দাওঃ ১5৭81 ৯৬ মাঘছি। 
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' ধর্ম-বিষয়ক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে, মনুষ্যের কত 

দুঃখ হয় তাঁভার বিচার । 

এই গ্রন্থের প্রথম ভাঁগে ভেবতিক ও শারীরিক নিয়মের 
পিষয় বিবরণ করা শিয়াছে, এক্ষণে মনুষোর ধর্মশিবিষয়ক 
নিয়ম লঙ্ঘনের ফলাফল বিচারে প্ররত্ত হওয়! যাঁই- 

তেছে। প্রধান প্রধান নীতি-প্রদর্শক ও ধশ্ম-প্রয়োজক 

পণ্ডিতদিগের পরস্পর মত-তেদের বিষয় আঁলোচন! 

করিয়া! দেখিলে, বিশ্ময়াপন্ন হইতে হয়। একাঁল 

পর্য্যন্ত ধর্ধাধর্থ ও কর্তৃবণাকর্তব্য নিরূপণার্থে কতই তর্ক 
বিতর্ক উৎপন্ন হইয়াছে, কত মতামতই বা প্রকাশিত 

হইয়াছে এবং দেশ-ভেদে ও কাঁল-ভেদে কত শত 

ধর্ম-শান্ত্রই বা কল্পিত হইয়াছে । বোধ হয়, শাস্ত- 

প্রকাঁশকদিগের পরস্পর জ্ঞানের তারতম্য ও প্রক্কৃতির 
ইডর বিশেষই এইকপ মত-ভেদের প্রধান কারণ । 



২. ধন্ম-বিষয়ক নিয়ম-লঙ্ঘনের ফল। 

প্রথমে সকলজাতীয় মনুষ্যেরাই ঘোরতর অজ্ঞান- 
তিমিরে আচ্ছন্ন ছিলেন, এবহ ন্নিমিত্বে এই সুকেধশল- 

সম্পন্থ পরম সুত্দর বিশ্ব-ষন্ত্রের মর্ষোস্তোদ করিতে সমর্থ 

লা? হইয়া এই ফংসারকে কতকগুলি অসম্ব্ধ বস্ত-রাশে 
মাক বো করিতেন । যে বস্তুর অসামান্য প্রভাব ও 

বিশেষ উপকাঁব্রিত-গুণ দৃর্টি করিতেন, তীছারই 

দেবত্ব ও স্বপ্রধাঁনত্ব স্বীকার করিতেন। তীহারা গঙ্জা, 
সরস্বতী, নিদ্ধু প্রভৃতি বহু বু নদী; মেঘ, বায়ু, 
সমুদ্র প্রভৃতি বিস্তৃত পদার্থ; সূর্য্য, চক্র, গ্রহ, লক্ষত্র, 
আগ্ি প্রভৃতি. তেজন্বী বস্তু; ইত্যাদি যে যে পদার্থের 
সমধিক শক্তি, গ্রভীব, তেজঃ ও ছিতকারিতা-গুণ স্পট 

রূপে দৃষ্টি করিতেন, শক্তি, প্রভাব ও মঙ্গলের অদ্দি- 
তীয় আঁকর স্বরূপ পরমেশ্বরের জ্ঞানলাভে অসমর্থতা। 

প্রযুক্ত সেই সেই বস্তবরই অর্চন1 করিতে প্রবৃত্ত হইতেন | 
প্রথমে সর্ধ দেশেই এইরূপ ধন্ম উৎপন্ন হইয়াছিল । 

পরে লোকের বুদ্িরত্তি যেরূপ মার্জিত ও বর্ধিত হইতে 
লাগিল, সেইরূপ উত্কষ্টতর ধর্ম ক্রমে ক্রমে প্রগলিত 

হইয়া, আলিল। ভক্তি প্রভৃতি যে সকল মানারত্তি 

র্দোৎপৃতিবু বুল কাঁরণ, ভাঁহ' কল কালে সকল 

ব্ক্তিতেই,খাকে ; যখেচিত বুদ্ধি-পরিপাঁক না ছইলে, 
সক গনদিলালিয পরমেশ্বরে নিয়োজ্ি হয় না। 

বর্ম-এয়োজিক পণ্ডিতদিগের প্রকতির ইতর বিশোষ 
পরপর মৃত-৫ভদের দ্বিতীয় কারণ। বীহার জিধাইসা, 

সি ও 

ীন্তর্য)'২ সাবধানত। রত্তি স্বভাবতঃ প্রবল, এবং 



ধর্ম-বিষয়ক নিয়ম-লঙ্ঘনের ফল। ৩ 

উপচিকীর্ষা ও ন্যায়পরতা বত্তি স্বভাঁবতঃ ক্ষীণ, তিনি 
উপাস্য দেবতার ভীষণ স্বরূপ এতিপাঁদন করিয়। 

লোকদিগকে অভিশয় সভগ্ চিত্তে উপাঁসন1 করিবার 

বিধি দিতে পারেন, কিন্তু উপাস্য ও উপাসকের দয়! 

ও ন্যায়পরতা গুণ বিষয়ে তাহার সমাক দৃষ্টি থাকা 
সম্ভাঁবিত বোধ হয় না । এমন বাক্তিই ইষউদেবতাঁর 
তুষ্ট্যর্থে বলিদান দিবার উপদেশ দিতে পারেন, এবং 
কছিতে পারেন, বিবিধ উপগখরে উপাস্য দেবের অর্চন" 
করিলেই, তিনি সমুদাঁয়'দোঁষ মান! করেন, ও সকল 

অভীষ্ট দিদ্ধ করেন । তন্ত্র-শাস্র-প্রকাশকদিণের কাম, 

জিধাহস1, ও বুভূক্ষ! বত্তি অতিশয় প্রবল ছিল, তাঁঙ্ার 

সংর্শয় নাই। কিন্তু ধার ভক্তি, উপচিকীর্ষণ। ও 

ন্যায়পরতা' বৃত্তি তেজস্বিনী থাকে; ও নিক্ুষট*প্ররান্তি 

সমুদায় ভাঁহাদের বশবর্তিনী হুষ, তাহার প্রণীত ধর্্ম- 
শাস্ত্র অবশাই জন্য প্রকার হইয়া থাকে । 

পরমেশ্বর আমাদিগের মানসিক পশ্রক্কতির লন্হিত 
ঘা বস্ত্র সমুদায়ের যেরূপ অন্বন্ধ বন্ধন করিয়া দিয়াছেন, 

তাহা! বিবেচনা করিয়। দেখিলে প্রতীত হয়, আমী- 

দিগের কোঁন মনো বৃত্তি পিরর্৫থক ত্্ট ছয় লাই। সমুদয় 
মনোরভির পয়োজল রক্ষা করিয়া, এবং বুদ্ধিবত্তি ও 

ধর্মপ্ররত্তির প্রাধান্য স্বীকার করিয়া, ভদনুযাঁয়ী ৰাব- 

. হার করিলে, সুখী ও স্বচ্ছন্দ থাঁক' যায়, আর ভাঙার 

 অনাথাঁচরণ করিলে, অশেষবিধ বিষম করেশে পতিত 

হইতে হয়। যে স্থলে জন্যান্া মলোরত্তির সহিত 



৪ ধর্দ-বিষয়ক নিয়ম-লঙ্ঘনের ফল । 

ঘুদ্ধিবদ্ধি ও ধর্দ্মপ্ররত্তির বিরোধ উপস্থিত হয় সে শ্ছলে 
শেষোক্ত প্রধান বত্তিদিগেরই উপদেশ গ্রহণ করা! 

কর্তব্য । বুদ্ধিরত্তি ও ধর্্মপ্ররাত্তির অমৃতময় উপদেশ 

অবলম্বন করিয়া! তদ্রনুষায়ী আচরণ করিলে, অন্তঃকরণ 

প্রসন্ন ও এ্রফল্প হয়, এবং অশেব প্রকার সাংসারিক 

উপকাঁরও উৎপন্ন হইয়া থাকে । কিন্ত বিপরীত ব্যবস্থার 

করিলে, সেই সমস্ত বিশুদ্ধ মুখে বঞ্চিত হুইয়! আন্তরিক 

ষাতন! ও সাংসারিক ক্লেশ সততই ভোগ করিতে হুয়। 

বুদ্ধিবত্তি ও ধর্ম প্রন্বত্তির আঁদেশীনুষায়ী কার্ধ্য কারি- 

বাঁর পর ক্ষণেই মনে মনে পরম পরিতোষ জন্মে । যখন 

আমাদের কোন মনো রস্তি অন্যান্য বৃত্তির সহ্িভ সম- 

ঞসীভূত থাকিয় স্বকীয় বিষয় ভোগে চরিতার্থ হয়, 

তখন তাহা অশেষ সুখের উত্দ স্বরূপ হইয়া অনর্গল 

আনন্দ-নীর নির্গত করিতে থাকে । অপতান্সেহ, আসঙ্গ- 

লিপ্নী” অর্জীনস্পছণ, লোকানুরাগপ্রিয়তা প্রভৃতি 
নিকষ প্রর্রত্তি সমুদায় ধর্্প্রন্বত্তির বশবততর্ণ থাকিয়া! 

চরিভার্থ হইলে সুখলাগরে মগ্ন হইতে হয়। তেজন্বিনী 

উপচিবীর্ষণরৃত্তিকে পরিতৃপ্ত করিয়া, অর্থাৎ ক্ষুধীর্ভকে 

অন্নদান, ভৃষ্ধার্তকে জলদান, অজ্াঁনফে জ্ঞানদান, 

নিরাশ্রয়কে আয় প্রিযান, এবং ভ্রাড়-ক্বরূপ শ্বদেশীয় 

লোকের ছু: মোচন ও নুখসম্পাঁদন করিয়া, পয়াবান, 

দতার উদার চিত্ত আনন্দামৃভ.রসে অভিষিক্ত হইতে 
ঘাকে। অশেষ -কশাশ্রায়। অভাযাশ্চর্যা আরপ। পাতি 

খর পরমেশরের এশ্বর্ফ ও মহিম! পর্য্যালোচনা পুব্বক 



ধর্ঘম-বিষয়ক নিয়ম-লঙ্ঘনের ফল।. ৫ 

ভক্তিরতি চরিতার্থ করিয়া পরমেশর-পরারণ ভক্তিমাঁল, 

ব্যক্তি পরম পদ্ধিশুদ্ধ অনির্ববচনীয় আনন্দ অনুভব করিয়! 
থাকেন। বুদ্ধিরতির চাঁলনতেই ব1 কত সুখের উৎপস্তি 

হয়! জগতের. স্বাভীবিকশশোভাএদর্শন, সুমধুর-সঙ্গীত- 

শ্রবণ, ও কাব্যামৃত-রসান্বাদন করিয়! অন্তঃকরণ কেমন 

প্রফুল্ল হয়! মেধাঁবী বুদ্ধিমান ব্যক্তির! ভ্ঞান-রহ্ের 
অক্ষয় ভাঁগাঁর স্বরূপ বিবিধ বিদ্যার অনুশীলনে প্রব্ত্ত 

হইয়া! কি লুবিমল সুখ সম্ভোগি করেন ! লে সুখ অনন্যার 
অনুভব করিবার সামর্থ্য নাই | সকল“মঙ্গলাঁলয় পরমে- 

সর আমাদিগের মনোরতি"চাঁললার পুরঙ্কার স্বরূপ 

উক্তরূপ' প্রড়র সুখ নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন; আমর 

আপনাদিগের নিক্ুষ্ট প্রব্ত্তি সমুদাঁরকে বুদ্ধিবত্তি ও 
ধন্মপ্ররত্তির সহিত সমর্সীভূত করিয়া চাঁলন1 করিলেই 

তাহা! লাভ করিতে পারি, নতুবা তাহাতে বঞ্চিত হইতে 

হুয়। এপ্রকার প্রগাড় স্থখ সক্তোগে বঞ্চিত হওষ। 

সাঁধান্য ক্ষতির বিষয় নহে। উহ! আমাঁদের বথেচিত 
চিত্র-চাঁলনাঁর ক্রুটি নিমিত্ক দণ্ড স্বরূপ জ্ঞান কর" 

উচিত । যদি ধর্্মবিষয়ক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে অপ্াঁনা- 
প্রকার অনিষ্ট ঘটনণ ন1 হইত, তথাপি ধর্দোৎপাদা 

বিশুদ্ধ সুখের অপ্রাপ্তিকেই তাছার সযুচিত শাস্তি বলিয়! 
অঙ্গীকার করা উচিত হইত । কিন্ত এপ্রকার সুখ ভোগে 

বঞ্চিত ছওয়! যে দাঁকণ ছুর্ভাগ্যের বিষয়, ভাহণ অনেকেই 
বিবেচনণ করেন না” চিররোগী ব্যক্তি যেমন শারীরিক” 
স্যাস্ছাজনিত অপুর্ধব সুখের জ্যাঁদ গ্রে সমর্থ নহে, সেই" 



৬. ধর্ম-বিষয়ক নিয়ম-লঙজ্ঘনের ফল । 

প্রকাঁর,বর্থরপণ নির্মল নীরবে চিভকে খেত. করিয়া ধরা 
বাক্ধি যেরূপ অনির্ধচনীয় আনন্দ অনুতব করেন, 

ইতর ব্যক্তি সেরূপ কখনই পাঁরে ন11 কারণ হার 
অশুটি চিত অধর্্পরূপ রোগে আক্রান্ত হুইয়। চির জীবন 

অসুস্থ হইয়া রহ্ছিয়খছে। মনুযোর! আপনাদিগের স্বভাঁব- 
সিদ্ধ ধর্বিষয়ফ নিয়ম জমুদায়ের যথার্থ তত্ব অবগত 
হইতে পারেন নাই, আুতরাঁং তর্খহ? পাঁলন করিলে কি 
পর্যন্ত সুখোঁৎপত্তি হইতে পাঁরে" ও লঙ্ঘন করিলেই বা 

কত সুখে বঞ্চিত হইতে হয় ভাঁছা জ্ঞাত হইতে সমর্থ 

হন নাই । ভা! সম্যক রূপে জ্ঞাত হইতে হইলে, আঁপন 
প্রকৃতি, বায বিষয়ের স্বভাব, এ উভয়ের পরস্পর সম্বন্ধ, 

এবং পরমেশ্বরের স্থিত আমাদের ঘেরূপনসন্বন্ধ নিকূপিত 

আছে, এই সমস্ত শিক্ষা করা আবশ্যক । এই সকল বিষ” 

য়ের অনুসন্ধান করিলে ষে সমস্ত যথার্থ তত্ব জ্ঞাভ হওয়? 
যায়, তাছাতে স্পষ্ট প্রভীতি ও দৃড় বিশ্বাস ন1 জন্মিলে, 

আঁমাঁদের মনোরত্তি সমুদাঁয় স্কুর্ভি সহকারে অপ্রতিহত 
ভবে শ্ৰ স্ব বিষয় ভোগে সচেষী হছইভে সমর্থ ছয় না, 
এবং আপনাদের চরিতার্থতা সাধনের যথেষ্ট স্থল 
প্রাপ্ত হয় না। লোকের শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘন হওয়াতে 
কোন দেশে মরক উপস্থিত হইলে, তথাকাঁর অজ্ঞালী 
মনুষ্যেরা। ভাছণ পরমেশর-এতিটিভ লিয়ম জশুঘনের 

গ্রন্তিফল বিবেচনা মন? করিয়া, তাহার অনির্দোশা বিড় 

স্বনীর ফল মলে করে । এই দুর্ঘটনার কারণ ও তৎপ্রভী- 
করের উিপবয় নিরূপণ করিতে না পারিয়ণ,। তাহাদের 



ধর্মা-বিষয়ক মিয়ম-লঙ্ঘনের ফল । ' 

বুদ্ধিরতি ক্ষ থাকে, পরগেশ্বরের অসীম ককণা বিষয়ে 

সংশয় জস্থিয়। ভক্তি-রত্তির চরিভার্থত1 সাধনের ব্যসি- 
ভ্রম ঘটে, এবহ বিশ্বাধ্িপের বিশ্ব-রাঁজ্যের শাঁসল- 
প্রণালীতে নানাঁপ্রকাঁর অনিষম ও বিশ্জ্বল। কপ্পন। 

করিয়। নাঁয়-পরতাপ্বৃত্তি অতৃপ্ত হইয়া থাকে । যাছারা 

জগনীশ্বরের সুকেখশল-সম্পন্ধ পরম সুন্দর নিয়ম অমুদায় 
শিক্ষা না করিয়াছে, এবহ তাহা পুনঃ পুনঃ লঙ্যন করিয়া 

তাহার প্রতিফল স্বরূপ অশেক্ষজ্তরণা ভোগ করিতেছে, ও 

যাহার! আঁপনাদিগের উপাঁলা দেবতাঁদিগকে বিকটাঁকার 

ও ক্রুদ্ধন্বভাঁব বলিয়! বিশ্বাস করে, পরমেশ্বরের অসীম 
ককণা বিষয়ে ভাহাদিগের প্রত্যয় হওয়া কি প্রকারে 

সম্ভাবিভ হইতে পারে? ঈশ্বরের যথার্থ স্বরূপ জানিলে, 
এবং ডানার নিয়মান্ুসারে কার্ধ7 করিলে, মনুষ্যের জ্ঞান 
ও ধন্ম রূপ গভীর উৎস হইতে যে কত ন্খধারা। নি" 

সারিত হইতে গ্রে, তাঁহার তাহার আভামও পায় 

ন1। কিন্ত ভাহাদ্দিগের এ বোধ নাই বলিয়া, কদাপি 

এঁশিক নিয়মের অন্যথণ হইতে পারে না। জকন্মান্ধ 

ব্ক্তিদিগের দর্শন-শক্কি নাই বলিয়া, চক্ষুত্বান্ ব্যক্তি- 
দিগের দৃ্টি-সুখ-সন্তোগের বাতিক্রম ঘটিতে পাঁরে না । 

, জগদীশ্বরের নিয়ম না জাঁনিলে তাহার নিয়মান্থু- 

ঘায়ী কাঁর্ধ7 কর] সম্ভব হয় না এ কথা বল। বাল্য | এই 
অখিল সংসার রূপ ভ্রমন্শুনা প্রথাড় এন্থের আলোচনাছ 
গারমেশবরের স্বরূপ ও 1নয়ষ বিষয়ক জ্ান-জাভের আদি" 

ভীয় উপায়। অতঞ্ব, তিঙ্গি যে সফল নিয়ম ফংস্থাপল 



৮. ধন্ম-বিষয়ক নিয়ম-লজ্ঘনের ফল! 

করিয়। বিশ্ব-রাজ্য. পাঁলন করিতেছেন, ভাছার বিশ্ব 

কার্ষোর পর্য্যালোচন। দ্বার! সে সমুদায় বিশিষ্ট রপে 
শিক্ষা করা আবশ্যক । ঘাছাঁরা ঘোরতর অজ্ঞান-তিমিরে 
আত থাকিয়া পরমেশ্বর- প্রতিষ্ঠিত পরম শুভকর নিয়ম 
সমুদায় অহরহৃঃ লওঘন করিয়] ভুঃখ ভোগ করিতেছে। 

তাঁহাদিগের অন্তঃকরণে জগদীশ্বরের বথার্থ স্বরূপ পরি” 
ছুট রূপে প্রকাশ পাওয়া কোন ক্রমেই সস্তাবিত নছে । 
প্রভাত, যে সকল ব্যক্তি অপেক্ষাকৃত জ্ঞানাপন্ন হইয়! 

তাহার নিয়ম পরিপাঁলন পুর্ব্বক ছুঃখ-বর্জন ও জুখোপা- 
র্দন করেন, পরম-মন্দলালয় পরমেশ্বরের অপাঁর মাহাত্ম্য 
ও নির্্ঘল স্বরূপে তাহাদের অপেক্ষা্তত অধিক প্রত্যয় 
জন্বে তাহার সন্দেহ নাই! বত্-পরিিমাঁণে বিশঅক্টার 
বিশ্ব-কার্ধ্য-বিন্নয়ক নিয়ম সমুদায় নিরূপিত হইবে, 
তৎপরিমাণে ভাহাাকে মহ ও পুর্ণ স্বরূপ বলিয়া সুস্পষ্ট 
প্রতীতি হইতে প্রণকিবে। এতদ্দেশীয় সর্বসাধারণ 
লাকে এখানকার প্রচলিত ধরন্মান্থুনারে পরমেশ্বরকে 

'অতি পরিচ্ছিন্ন ও অপুর্ণস্বভাঁব স্থির করিয়া এইপ্রকার 
বিশ্বাস করেন, যে তিনি মনুষ্যের ন্যায় মূর্তিমান্: 
ভুলোকের ভার বিমোঁচনার্থে মধ্যে মধ্যে অবতার্ণ হইয়! 

থাঁকেন,, অবতীর্ণ হইয়া! কখন কখন পাপাঁসক্ত মন্গুষোত্র 
ন্যায় .অসদাচরণে প্ররত্ত হন? জঘন্য ছুক্ছম্ম করিয়াও 

তাহার পুজ। ও স্তুতি পাঠ করিলে তিনি প্রসঙ্গ ছইয়া 
করেন, ৪ ৪ তাহার অর্চনা না ররিলে, কোপ্ন্থিত 
রইস সিউলঘ ক্রেশ প্রদান করেল, ইত্যাকার,নাল1- 



থণ্ম-বিষয়ক নিরম-লঙ্ঘমের ফল। ৯ 

শ্রকার অপবাদ দিয়! বে ভীহারা পরাং্পর পরমেশরের 
নিক্ষলক্ক ব্বরূপে দোষারোপ করেন, ইহাতে ভাঙাদের 
বিবেচনারই ক্রটি স্বীকার করিতে হয়, কিন্ত এক্ষণে 

বিবিধ বিদ্ণার অনুশীলন দ্বারা! লোঁকের আ্বীনোদ্রেক 
হইবার জজ্তাঁবন1 হইতেছে । শীতে বা কাঁলবিলন্বে অজ্ঞান 
রূপ তামজী নিশার অবসান হইবার উপক্রম হইতেছে | 
জগদীশ্বরপ্রসাঁদে যত্পরিমাঁণে বিদ্বা-জ্োঁতি বিকীর্ণ 
ও মানব-প্রক্কতির জহিত বাহ্য বস্তুর সন্বদ্ধ মিরপিত 
ছাইবে, ততৎপরিমাঁণে ভীহার পরাঁৎপর পরিশুদ্ধ লিক্কলঙ্ 

স্বরূপ স্পষ্ট রূপে প্রকাঁশ পাইবে, এবহ তত্পরিমাঁণে 

তাহার নিয়ম লঙ্ঘন নিবারিত হইয়া লোক্কের দুখ 
হাস ও আখোক্তি সম্পন্ন হইতে থাকিবে । রঃ 

অনেকে পরমেশ্বরের বিশিন্টরূপ প্রসন্নতা লাভের 

প্রত্যাশায় সকল আশ্রমের দারভূত সংসারাআম পর্ধি- 
ভ্যাঁ করিয় জন্গ্যাসী হইয়া থাঁকেন। কিন্ত তাঁছাঁতে ষে 

পরম পিতা পরমেশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন করা হঘ, এব 

তন্সি্যত্ত ভঁহাঁর নিকট অপরাধী হইতে হয়, ই" উহার 

বিবেচনণ করেন নাঁ | মনুষ্যের মাসিক প্রকৃতির বিষয় 
বিচার করিয়া দেখিলে স্পষ্ট প্রতীতি হয়, ভাহাঁর যত 
মনোরত্তি আছে, তাঁছাঁর অধিকাহশ কেবল পৃথিবীর 
কার্য সাঁধনাঁর্থেই নিয়োজিত হইয়াছে । বুভৃক্ষা। কাঁম, 
অপতান্েহ, প্রতিবিধিতসা, নির্ট্িৎসা, অর্জনস্পৃহা, 
জুগোপিষা সাবধানতা প্রভৃতি নিক্ক্ট প্রতি, এবং 
পরিন্িতি, আকারানুভাঁবকতা, কালানুভাবকতা', স্বরাস্- 
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ভাঁবকত', এবং লংখ্যণ ও ভাঁষাশক্তি প্রভৃতি বুদ্ধিরতির 
সন্থিত ভূমগুলের অতিটনকট্য অখণ্যা সম্বন্ধ রহিয়াছে । 
শরীরস্রক্ষার্থে বুভুক্ষাণ। জীব-গ্রবাহ রক্ষণর্থে কাম, সন্তান 
প্রভিপালনার্থে অপত্যন্বেহ, বিপছ্ুদ্ধার ও প্রতিবগ্ধাক 

নিবারণার্থে প্রতিবিধিৎলা, গুছ নিপ্মাণ ও বজ্র বয়নাদির 

নিশিত্ত নির্্মিৎসা, নিবাস নিরূপণার্থে বিবস1, ভাবী 

ভুর্ঘউদ্গা নিনবারণার্থে সাবধানতা ইত্যাঁকার সকল মনে?" 

রত্তিই,ভুলোকের এক এক কার্ফ্য সাধনার্থে হষ্ট হইয়াছে, 
এবং এই পৃথিবীতেই তাঁহাদের সম্যক উপযোশ্সিত? দৃষ্ট 
হইতেছে । অতএব, এই পৃথিবীতে তাহাদিগকে যখে- 
চিত চন্কিতার্থ করিবার চেষ্টা না! পাইয়া! অন্যথাচরণ 
করিলে, জগদীশ্বরের অনুমতির বিকদ্ধাচরণ কর? হয় । 

আমাদের আশা, ভক্তি, উপচিবীর্ষী, শেভাচুভাবকত1 

ও ন্যা়পরত? প্রভৃতি কতিপয় উত্ক্কন্ট প্রব্ত্তি পর- 
লোঁকেও, চািতার্থ হইতে পারে, এবহ কোন ভাবী 

পীলবস্থাতৈও তাহাদের উপযোগিতা থাকিলে থাকিতে 

পারে। কিন্ত পরম-মঙ্গলাকর পরমেশ্বর ইহলোকেও 
লোকের ভুঃখ নিবারণার্থ ও ভূমগুলকে বিমল সুখের 

আম্পদ করিবার নিমিত্ত ষে তাহাদের স্যন্ি করিয়াছেন, 
এবং তদনু'সারে এই অবনিমণ্ডলে ও যে ভাহাদের অত্যন্ত 
উপযোশিভা আাঁছে, তাঁহার কোঁন সংশয় লাই । যে" 

পরিমাণে ৬ শ্লানব- প্রকৃতি ও বাহ্য-বস্তর-বিষয়ক 
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অখিকা হইতে থাকিবে, এবং তত্পরিমণণে আমর 
পরাহপর পরমেশরের পরমোত্কষউ পরিশুদ্ধ স্বরূপ 
অবগত হইয়া আমাদের বুদ্ধিবতি ও ধর্মপ্ররত্তি সমু- 
দায়কে চরিতার্থ করিতে থাঁকিব। ফলতঃ, যখন চক্ষুর 

সহিত জ্োতিক্রিষয়ক নিয়মের, এবহ কর্ণের পহিত বায়ু, 
বৈষয়ক নিয়মের সম্পূর্ণ এঁকা আছে, তখন আমাদের 

বুদ্ধিরত্বি ও সঘপ্রবত্ির সহিত বাহ্য বস্তু সমুদায়ের 
তদনুরূপ এঁক্য না থাকা কোঁন ক্রমেই সম্ভব হয় না। 

সমুদয় মলোরত্িরই স্বভাঁৰ এই যে, সমধিক তেজন্বী 
ছইয়! উত্সাহ সহকারে চাঁলিত হইলেই প্রচুর মুখ প্রদান 

করে; নিস্তেজ ও নিশ্চেষ্ট হইলে সেরূপ সুখোছপাদনে 
সমর্থ হয় না। অতএব, শারীরিক অঙ্গ প্রতাঙ্গের নায় 

মনোরত্তিরও তেজোঁবাছুলা এবং ও হস্ুক্য. সহকারে 
চালনা এই উভয়ই আদাঁদের সুখের কারণ। স্বরাহ্থিভাব- 
কতণ-শক্কির দ্বাঁভাবিক অস্পতা বশতঃ যাহার কিছু- 
মাত স্বর-জ্তাঁল ও রাগরাশিণী-বোঁধ লাই, তাঁছার সুখ 
প্রাপ্তির এক প্রধান পথ রুদ্ধ রহিয়াছে । যে ভাগ্যবনল্ 

বাক্তির বুদ্ধিরৃত্তি স্বভাবতঃ তেজন্যিনী থাঁকে ও রিদ্যান্ু- 

শীনন দ্বার! উত্তমরূপ মাঞ্জিত হয়, ভিনি তাহা উৎ- 
সাঁছিত চিত্তে পরিচালন করিয়া যেরূপ অসামান্য আনন্দ 

অস্কুভব করেন, নিশ্চেষ্ মন্দ-বুদ্ধি ব্যক্তির, তাদৃশ লুখের 
স্বাদগ্রছে কদাচ সমর্থ হয় না| তাহারা স্বীয় প্রকৃতি ও 

বাছা বন্ডুর দিত তাহার জথন্ধ নিরূপণে, অসনর্থভ" 

বশনঃ, শারীরিক ও মালমিক নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া, 
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'তাছাঁর এর্ভিষ্চল দ্বরূপ অশেষ ক্রেশ ভোগ করে? এবং 

বুদ্ধিবত্তিশ্চালনায় অভ্যাস না! থাকাতে, বিবিধজ্রকার 

বিশুদ্ধ সুখে বঞ্চিভ হয়। স্ি-ত্রিয়ার আলোচন। 
করিয়া স্যক্টিকর্তীর স্বরূপ নিরূপণ করাও মহীয়সী বুদ্ধি- 
রত্তির কার্য । অতএৰ যাহারা বিদ্যান্ুশীলন-বিরহে 
আপনখদের বুদ্ধিকে অমার্জিত রাখে, এবং সুতরাঁহ 
পরম সুন্দর বিশ্ব-কেধশল প্রভীতি করিতে, এবং তদ্দার। 

বিশ্বাধিপের অতুযুতক্কউ আম্চর্ষ্য মছিমার অলোচিনা 

করিতে অসমর্থ হয়, তাহাদিগকে অশেয়শ্বিত্ব' বিশুদ্ধ 

সুখ সম্তভোগে বঞ্চিত থাকিতে হয় 1 পীীমেশ্বর-পরায়ণ 

বিদ্যাবান্ ব্যক্তির? এই অখিল অর্জর'রূপ মহারাজ্যের 
এক এক পরম শুভকর সুচাক“িয়ম অবগত হুইয়া ষে 
কূপ প্রগাঢ় প্রমোদ প্রাপ্ত, হন, কুসংক্কারাঁবিষ্ট মূ 

লোকের ভাগ্যে ভাঁহা কখনই ঘট্টে নাঁ। তাছারা শান্ত 
বিশেষের , পমাগাঙজুলারে কাশপনিক দেবতাদিগের: 
ক্ষদপিত চরিত্র শ্রবণেই আপনাদিগকে চরিতার্থ বোধ 
করে ! তাহার? নিখিল ব্রঙ্গাণ্ড কপ অখণ্ড অভ্রান্ত শানে 

অধিক্ষারী হয় ন|, সুতরাং তাহার আলোচনায় যে অপার 
আনন্দের উদ্ভব হয়, ভাঁহাঁর আস্বাদন মাত্ও প্রাপ্ত 
হয় না পরমেশ্বর প্রসন্ হুইয়। তাহদিণকে যে সমজ্ভ 

রুন্ধিরতি ও ধর্প্রৃতি প্রদান করিয়াছেন, ভিত 
কতক বস্তি এ অংশে বিফলে যায়্ি। | 

যে জষত্ড পা্রানুরক্ত নয়াধস ধর্মপ্ররতির উপদেশ 
অবহেলা. কপ্িয়1,' অন্যথাঁচরণ করে), ভাঁহাদিগের 
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যে ধর্ম-প্রবত্তি চালনার ফল স্বরূপ পবিত্র সুখা* 
গ্যাদনে অধিকার হয় লা, ইছাঁও তাঁহাদের সামান্য 
শান্তি নছে। শুচরিত্র সাধু ব্যক্তি আপনাকে "নিষ্পাপ 

জাঁনিয়া ঘেক্ধপ আত্ম-প্রসাদ ও শান্তি-ুখ লাঁভ করেন, 

পরমেশবরস্পরায়ণ জ্ঞানাপন্ন ব্যক্তি জগদীশ্বরের বিচিত্র 

শাঁক্কি, আশ্চর্ষা জ্ঞান ও অপাঁর মঙ্গলাভিপ্রায়ের আলো- 
চনায় আন্ত£করণ সমর্পণ করিয়া যেরূপ অনির্ব্বচলীয় 
আনন্দ অনুভব করেল, এবং পর-ছিতারাঁ দয়াশীল বাকি 
দুঃখীকে.অন্ন দান, রোশীকে ওষধ প্রদান, এবহ অজ্ঞ" 
নীকে জ্ঞান দান করিয়! যেরূপ প্রগাঢ় প্রমোদ প্রাপ্ত 

হল, ভাহার ব্বাদ- গ্রহণের সামর্থ লা থাকা কি সামান্য 

ডুঃখের বিষয় 1 যখন ফোন নিরাশ অনাথ বাক্কি কৃত- 
জ্ঞত1-রসে আঁর্রছই'়া হস্তোত্বোলন পুর্ব্বক সেই দক্ষাঁবন্ 
দাতাঁকে একান্ত মনে আঁশীর্ঘবাদ করে, অথব! অতি 
দীল্দ পিভৃছ্ীন বাঁলক তাহার কপ-বিন্দু লাভ করিয়া 
আঁপনার মলিন মুখের মধুর হাস্য দ্বারা মনের পর্িতোঁক 
প্রকাশ করে ও আনন্দ বিনর্জন পূর্বক নয়ম-যুগল 
দজল করিয়। ভীান্থার সমক্ষে 'দণ্ায়মাঁন খাঁকে, তখন" 

উাহাঁর অন্তঃকরণে কি অকুপম মনোরম মুখেরই উদয় ছয়! 
ঘিনি চিরন্জীবন মধো উক্তনপ একটীও পুপাকর্ম করি- 
রাছেন, উীছার সুখশসযোৰর কখনও দিঃশেষে শুক্ষ হয় 

1 তিনি ষখন তাহ? স্মরণ করেন, ভখনই উাছাঁর হদক+, 
ক্ষেত্র পুখামৃত-রসে অভিধিক্ত হয় । স্বহস্ত-রোপিত-রঙ্ষ- 

নদৃশ, নিতান্ত প্রতিপাদিত, অজ্রিত বাতির দক্গল- বার্ড 
নি 

৪০০৬০০৯১১৯৭ 
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অআবণ করিলে কতই আহাদ হয়! যিনি স্বর জল-তরঙ্গে 

পতিত হুইয়া তথা হইতে ফোন মুগুর্ষ, ব্যক্তিকে উদ্ধার 
করিয়াছেন, বা দাহ্যমাঁন গৃছে প্রবেশ করিয়! কাহারও 

প্রাণ রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছেন্স, তাঁহার যুখাঁব- 
লোকন করিলে ভ্রীহার কতই আনন্দ জঙ্গি পুণা- 

ক্রিয়ার সঙ্কণ্পে সুখ, অনুষ্ঠানে ক, অনুষ্ঠান করিলে 

পরে ভাঙার আলোচনাতেও লুখেদিয় হয়। যে সমস্ত 

পাঁপাসক্ত জুরাচাঁর এতাদৃশ শ্বখণভাগারের দ্বার কছ্ধ 

করিয়া রাখিয়াছে, তাহাদিগের কর্মীন্রপ শাস্তি 

প্রাণ্ডির আর কত অবশিষ্ট আছে? 

ধর্ম-বিবয়ক নিয়ম সমুদয় পালন করিলে, সাংসারিক 

উপকার দর্শেঃ এন লগ্ন করিলে, অশেষ-প্রকাঁর 
অনিষ্ট ঘটিয়া থাঁকে। ধর্শীচরণে যে সাংসারিক সুখের 

উৎপত্তি হয়, ইহা বল বাল্য | দেখ, স্বপরিবারস্ছ 

নকল ব্যক্তির সহিত জদ্ববছাঁর করিলে, কেমন প্রীতি- 
পত্র ও লমাঁদর-ভাজন-হওয়া যায়! যদি আমর পুজ 

ভৃত্যাদির প্রতি ন্মেহ, দয়া ও বাঁৎদলা ভাঁব প্রকাশ 

করি, তবে তাহার! আপন হইতেই আমাদের এ্ভি 
অকপট প্রীতি প্রদর্শন করে, এবং প্রফল্প মনে আগ্রহ 
সহকারে আমাদের অনুজ্ঞা-পরিপাঁলনে হত্ববাঁল হয় । 

এপ্রকাঁর পিত' ব1 ওভু কখনই অন্যায় ও অসাধ্য কর্মে 

অনুমতি করেন লা, শতরৎ ভীঁছাঁর কাঁধ্-সাঁধলে, ভা". 

দের বিরক্তি হয় না| ধর্্মশীল" মিত্রের আঁদেশের লীম' 
রি চ ৪ গিত্রের] তাঁহার ধেশামৃভ-রসে আঁ হয়, 
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ভাহাকে থাসর্ননথ দিরা বিশ্বাস করিতে পারে এবহ 

তাহার সহিত সাক্ষাঁ ও লদালাপ করিয়। অতুল 

আনন্দ অনুভব করে। বদ, বণিক ও রাজকীয় কর্ম্ম- 
চারীদিগের বুদ্ধি-সম্মত ও ধর্মীনুগত বিশুদ্ধাচরণ অভ্যাস 

পাওয়া! অশেষ উপকারের ছেতু। তাহ! হুইলে, ভাঙার 

লোকের বিশ্বস্ত শ আদরণীয় হইতে পারেন, এবং 
তাঁহাদের স্বীয় ব্যবসাঁয়েরও গেখরব ও উন্নতি হইতে 
পারে । 

পরমেশ্বর এক এক বাক্কির এক এক বুদ্ধি অপেক্ষ'- 

ক্ত প্রবল করিয়াছেন। অতএব, প্রতভোকে এক এক 

একার কর্ম সাধনে নিযুক্ত থাঁকিলেই, সংসারের সযুদায় 
কার্য আুঢাক রূপে জম্পন্ন হইতে পারে । এই পরমেশ্বর" 

প্রতিষ্টিত স্বাভাবিক নিয়মই ভূলোকে বিবিধগুকাঁর 

ব্যবসায় সংস্থাপিত হইবার মুল কারণ । “আমি মন্ুষা- 
বর্শের প্রয়োজন লাধল ও দুঃখ দৃরীকরণার্থে পরিশ্রম 

করিতেছি" এই বিবেচন1 করিয়! যে ক্লষক ও যে শিল্প- 
কাঁর কার্ধ্য করে, এবং «“ ক্রেতাদিগের অনিষ্ট ন। ছয় গু 

তুর্টি-সাঁধন হয়” এই অভিসন্ধি রাখিয়। যে পর-হিটতযী 
বণিক স্বীয় ব্যবমায় নির্বাহ করে, ভাহ্ীদেরই বুদ্ধিসম্মত 

ও ধন্্মানুগত কার্য কর] হুয়। এবং তাঁহাদেরই সমাকৃ- 
প্রকার সুখ, সন্তোষ ও নচ্ছন্দত1 লব্ধ হইয়া! থাঁকে | 
উক্তর্ূপ কৃষক ও বপিকের অর্জনস্পৃহ্থাবত্তিও বিশিষ্ট" 

রূপ চরিতার্থ হইতে পাঁরে। ইবদা প্রস্থতি সকলেরই 
প্রতি এ ব্যবস্থা । উবদ্য যদি রোগীর রোঁগ-শান্তি মাত্রের 
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উদ্দেশে স্মনস্ক হইয়া চিকিৎম! করেল? এবং উদ্ধীল 

যদি নিয়োঁগকর্তীর ম মঙ্গল মাত্র অভিসন্ধি করিয়া একান্ত 
বত্বে ভঁঙ্ছোর কর্ম সম্পন্ন করেন, তবে এ উকীল ও বদ 
স্ব স্য ধর্ম প্রভৃতির চর্রিতার্থতা-জনিত বিশুদ্ধ আনন্দ 
উপভোগ করেন, এবং যথেষ্ট সমাদর, নির্মল ষশ ও 

পরিশ্রমের পারিতোধিক স্বরূপ চুর ধন উপার্জন 
করিতে সমর্থ হন । 

বুদ্ধিবত্তি ও ধর্ম প্রবৃত্তির আঁদেশানুগত পশ্চাল্লিখিত 
নিয়ম-ত্রয় পাঁলন .করিতে ষতৃ কর সকলেরই পক্ষে 

কর্তৃব্য। 
প্রথমতঃ 1--ষে বাৰসাঁয় লেকের হিতকারী, ভাঁহাঁই 

অবলম্বন কর? উচিত । | 

দ্বিতীয়তঃ ।--ষে পরিমাণ পরিশ্রম করিলে লোকের 

প্রয়োজন সম্পন্ন হয়, সেই পরিমাণে পরিশ্রম কর+ 
আবশ্যক! 

তৃতীয়তঃ 1 বীহাঁর যে বিষয়ে অপেক্ষারুত অদ্দিক 

ক্ষমতা ও অনুরাগ থাকে, হার মেই বিবয়ে প্রত 
হইয়া জীবিকা! নির্বাহ কর? কর্তব্য । 

| যদি কোন খ্বাক্তির শারীরিক ও মানলিক এ্রক্তি 

কতবসিনু ও উত্কষ্ট ছয়, এবহ, তিনি যাবজ্জাবন 

তৌঁদতিক, শারীরিক ১৪ মানসিক নিয়ম সমুদায় প্রতি- 

পাঁলন করিয়া আইসেন, তবে অনায়াসেই এ কথ 

বলিতে: পার বায় যে, জগদীশ্বর ভীঁহাঁর সমুদাঁয় নাঁংসা- 

লিক প্রয়োজন নানি যথেষ্ট উপাঁয় নির্ধীরণ করিয়। 



ধর্দম-বিষয়ক নিয়ম-লঙ্ঘনের ফল | 5৭ 

দিয়াছেন, এবং ভীহাকে লালা প্রকার মনোরতি চাঁল-, 
নার সামর্থ্য দির নিবন্ধন পবিত্র সুখ সম্ভোগ বিশিষ্ট" 
রূপ অধিক্ষারী করিয়াছেন | 

পরমেশ্বয়ের নিয়ম-প্রতিপালনে এত্ত হইবার পূর্বে 
তাহ? শিক্ষা কর! উচিভ। অতএব, যেমন ভেখিকও 
শারীরিক নিয়ম জানিতে হইলে, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, 

শীরীরস্থান ও শারীরবিধান বিদা? অধ্যয়ন করিতে হয়, 
সেইরূপ, কোন্ কোন্ ব্যবসায় মনুষ্যের যথার্থ উপকারী, 
এবং কোন বিষয়ে কত পরিশ্রম করিলে তাহার যথোঁচিত 

পুরস্কার প্রাণ হওয়া যাঁয়। এই সযুদাঁর় অবগত হইবার 

নিমিত্ত লোঁকযাত্রাৰিপ্ান বিদ1ও ক্ষ অধ্যয়ন করা আব- 

শাক । এই বিদ্য। ব্যবসাঁয়ীর। যেমন ধনোপার্জনের পথ 
প্রদর্শন করেন, “সেইরূপ, তাঁহাদের এরূপ উপদেশও 

প্রদান করা উচিত, যে, কেবল ধন মাত্রই মন্ুযোর পরম 
পুঁকষার্থ নে, এবং কেবল ধনেই যে সর্বসাধারণ লোকের 

সুখ-লাভ হয় তাহাও নয়; জ্ঞান এবং ধর্মই স্থায়ী সুখের 
মূল! লোক-যাত্রাঁবিধান-দিষয়ক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে 

দারিদ্র-ছুগখের উৎপত্তি হয় এ কথা যথার্থ বটে, কিন্ু 
ধর্ঘম-বিষয়ক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে, সেই দুঃখের কত দুর 

রদ্ধি হই পারেঃ তাহা বিবেচনা? কর? কর্তব্য ॥ 

অপত্োঁৎপাঁদন-বিষয়ক লিয়মের লঙ্ঘন হওয়াঁতে, আর 

অতপক্ষাণ সন্তানের সংখ্য1 অব্বিক হইলে, ডুঃস্থভ1 এবহ, 

ভৎপরে ছুর্ভিক্ষ পর্য্যন্ত ঘাঁটিতে পারে। ইহা ছুঃখী লোক" 
১০০০০০০4২০০ রিনি রিবা তর সরি নিযে পীর ০০০০৪ 

* 'আয়শব্যক়“বিষয়ক বিধিশ্দর্শন শান্জ । 
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*দৈখ৫গের নিজ কারের ফল তাহার সন্দেহ নাই: কিন্ত 
তাঁহাদিগে র.সেই চুঃখ রূপ দাবাললে সাধামত বারিনেচন 

কর)? ধনাঢ্যদিগের অৰশ্য-কর্তব্য বলিয়া! উপদেশ দেওয়া 

উচিত। কেবল উপস্থিত ছুঃখের প্রতীকাঁর করিয়া 
নিশ্চিন্ত থাক উচিত নহে । বাঁহাঁতে উত্তর কালে তদনু- 

রূপ ক্রেশ-ঘট*1 আর না হয়, তাছার উপায় কর! 

কর্তব্য ।" এইরূপ, মনুষ্যের সকল অবস্থাতেই বুদ্ধিবাত্তি 

ও ধর্মপ্ররৃতির প্রাধান্য স্বীকার করিয়া তদনুষাী কার্য্য 
করাই শ্রেয়ঃ। তদ্বতিরেকে সুখ-রদ্ধির উপায়ীস্তর নাই । 

এক্ষণে প্রা মকল-্দেশীয় লোঁকেরই এইগ্রকার 

সংস্কার আছে ৫ষ, কেবল ধন, প্রভুত্ব ও বাঁহায শোঁতণ- 

তেই স্থুখোতপত্তি ছয় 1 যদ্দিও কেহ কেছ জ্ঞান ও ধর্দের 

প্রাপান্য ন্বীকাঁর করিয়া অন্াপ্রকার উপদেশ প্রদান 

করেন, কিন্তু কার্ষা-কাঁলে ধনাদ্ি-লাঁতিই পরম পুরুঘার্থ 
জ্ঞান করিয়! চলেন । কিন্ড ধন? প্রভৃত্ব ও বাছ্য শোভা 

আমাদের নিক্কউ এরত্তির বিষয়, অতএব তদ্দবার! কখনও 
প্রক্তর্ূপ সখ-প্রান্তি হইতে পারে ন।। বৃদ্ধিরত্তি ও 
পর্ঘ প্ররত্ির উপ্রদেশানুষায়ী কার্ধ্য না করিলে, সর্বতে।- 
ভাৰে সুখী হওয়া কোনক্রমেই সন্তাবিত নহ্ছে। অনেকেই 
কেবল ধম ৩ প্রসুস্ গর উদ্দেশে বিষয় কর্ম প্রত 
হয়, এবং ও পুন অশেষ-প্রকার অন্যায় আচরণ 
করিয়া, পুর্ন করে। ইছাঁতে, তাঁহার! জ্ঞান ও 
জান টি সুখে বঞ্চিত হইয়া লোকের নিকট 
কট ও. অদাদুত হয়, ক্রমাগত চে ও প্রতারণায় 
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প্রন্ত্ত খাঁকিলে, একবার না এফবাঁর ধভ হইয়। রাঁজ- 
দণ্ডেও দণ্ডিত হুয়, এবং কেহ কেহ আপনার অধর্ম ও 
অবিবেচলা-দোঁষে, গত-জর্বাস্ হইয়া দৈন্য- দশায় 

পতিত হর। এতদ্দেশীয় ভদ্র লোঁকদিগের মধ্যে অনেকে. 
রই যেমজ্ আঁয়-বিষয়ে ধর্ধীধর্্ম ও কর্তব্যাকর্তৃব্য বিবে- 
চন নাই, সেইরূপ, তাহাদের বায়-বিষয়েও দুরদৃষ্চি ও 

ন্যাধ্যান্যাধা বিচাঁর থাকে না! । ভাঁছার! অপহরণ, 
উৎকোঁচশ্প্রহণ ৪ প্রভাঁরণাঁদি অশেষবিধ অই্টবধ উপায় 

দ্বারণ অর্থ উপার্জন করেন, এবং সুখাঁতি -লীভ ও ইজি 
সুখ সম্তোগার্থে দিখিদিগ্-জ্ঞান-শুন্য হইয়া অকাতরে 
বায় ব্যসনক্তরেন ও উপার্জিত অর্থ'অপেক্ষায় অধিক ব্যয় 
করাতে, অবশেষে খণ-প্রস্ত হইয়া নাঁনা মতে ক্রেশ 
পাইয়া! থাঁকেন। খন-গ্রস্ত হইলে" অবিলম্বে লোকের 
নিকট লাঞ্কিত ও অপমানিত হইতে হয়। প্রথমে ঘূর্থভা 
গু প্রভাঁরণা, পরে খণ ও যাতনা” এই চারি শব্দেই 
উহাদের চরিত্র-্বর্ণন1 পর্যবসিত হয়| এথমে ভাহাক 

পরমেশ্বরের আজ্ঞা! লঙ্ঘন করেন, শেষে তাহার সমুচিত 
শাণ্তি প্রাপ্ত ছয়ে । | 

, সংসারের অমুায় ছুংখই সাংসারিক নিয়ম লঙ্ঘনের 
ফল; অতএব ধনাঁর। কোন খ্যবসায় অবলগ্বন করিয়া 

অভিমত ফল-লাভ করিতে না পারেন, পশ্চালিখিভ ছুই 
বিষয়, তাহাদের কতকার্ধ্য না হইবার প্রধান কারণ 

ভাঙার জন্দেছ নবই। হয়, ভার ষে ব্যবসায় অবলম্বন 
করেন, তাহাদের ভছিষয়ের ক্ষমতা ন থাঁকিবৈ ১ নয়। 



২০. ধন্ম-বিষয়ক নিয়ম-লঙ্ঘনের ফল। 

কোঁন কোন, অতি প্রবল নিক্কষট প্রন্বত্তি তীহাঁদের উপজী- 

বিকাঁবিষয়ক সমুদয় কার্যের প্রয়োজক হইয়া থাকিবে । 
বদি উকীলদিগের প্রবলতর বাক্-শ-ক্তি ও ভর্ক-শক্কি ন' 
থাঁকে, তবে তীারা কখনই স্বীয় বাবসায়ে কত-কার্ধা 
ছইতে পারেন নণ, এবং ঘে গাঁয়কের উত্তমরূপঞ্জচীলাদু- 
ভাবকতা'-শক্তি নাই, ও যে.চিত্রকরের বর্ণানুভাঁবকভা, 
শোণভাঁকুভাঁবকতণ, নির্িৎসা)ও অনুিকীর্ষী বৃত্তি তেজ- 

শ্িষ্ী লে, তাঁহারা নিজ নিজ ব্যবসায় দ্বা্র। সমধিক 

অর্থ উপার্জন ও বথোঁটচিভ খাঁতি প্রতিপত্তি লাঁভ 

করিতে সমর্থ হয় লশ : তত্ভিস্তর ঘাহাণদিগের শশরীরিক 

প্রক্কতি কেবল ক্টেক্স-প্রধান,তাহ্ারা কোঁন কষিয়ে অভি- 
নিবেশ পুর্ব্বক তত্পর হইরা কার্ধা করিতে পা র্ 
শুতরাঁং কোন ব্যবসায় অবলম্বন করিলে, লাভ করিতেও 

সক্ষম হয় না । ব্বার্থ“সাধন মাত্র আমাদের ব্যবলাঁয়- 

নির্বাহের উদ্দেশ্য হইলেও, এরূপ অনিষ্ট হুইতে 

পারে । যে চিকিৎসক কেবল মুদ্রা-সংখ্যার উপর দু 
রাখিয়া কার্য করেল, সুতরাং যে স্থানে যত-গুলি মুদ্রা 
ছত্তগত হয়, সে স্থানে লেই প্রমীণ যত প্রকাশ করেন, 
রাঁর ষে চিকিৎসক ম্যায়পরতা ও উপচিকীর্ধণন্দি ধন্ম- 

প্রনবত্তির বশবত্থ্্ হইয়া! রোগীর রোগ্র-প্রতীকাঁর উদ্দেশে 
চিকিৎন। ক রোথী ব্যক্তি এই উভয়ের গুণাগুণ 

িয়াবঝতে পারেন । ভিনি দেখিতে পাল, 
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বুঝিতে পারে, কেবল অর্জন-স্পহাদি লিষ্ট প্রতি 
দ্বার প্রবর্তিত হইলে; সেরূপ কখনই পাঁরে ন)। অভ- 
এব, . পীড়িত বাক্তি নায়বান্ পরোঁপকাঁরী চিকিৎ- 

সককে নিযুক্ত করিতে পাঁরিলে, স্বার্থ-পরণয়ণ কুটিল- 
ব্বভাঁব বৈদ্যকে কখন চাঙ্েন না। 

এই সমুদাঁয় উদাহরণ দ্বার! প্রতীত হইয়াছে যে, ব্যব* 
লায়ের হানি হওয়াও প্রাকৃতিক নিয়ম লঙ্ঘনের ফল । 
কিন্ত সংসারের স্বরূপ এইরূপ যে, একের দোষে অলে- 
কের পদে পদে অপকার হ্ুইয়। থাকে । বণিকদিগের 
আপনার অটনপুণা ও অবিবেচন1 এবং অংশী ও কর্মচারী 

দিগের অপটুত1 ও বিশ্বাঁসঘাতকা, উভয় কারণেই ক্ষতি 
ও অসন্্রষ হইতে পারে । জনসমাঁজে অনেকে একত্র 

মিলিত হুইয়1 বিস্তর কার্ধ্য নির্বাহ করিতে ছয়। থে 

সনস্ত নির্দিষ্ট নিয়দাুলারে সে সমুদাঁয় জম্পন্ন কর 
উচিত, তাহার নাঁষ সামাজিক নিয়ম। সামাজিক নিয়ম 

লঙ্ঘন্দ করিলে যেওঁকার অনি ঘটন? হয়, সংক্ষেপে 

তাঁহার বিবরণ কর যাইতেছে । 

সামাজিক নিয়ন । 

মনুষ্যদিগের পরস্পর মপেক্ষত। বিস্তর সুখের মূল ! 
গৃদ্ছ-নির্্শীণ, শস্োৎপাদন, নেখক1-গঠন, 'বস্ত্র-বয়ম। 

ইত্যাদি যে সমস্ত শুখ-জনক বন্দ লৌকের সমবেত চেষ্টা 
দ্বার! সম্পন্ন হইতেছে, তাহ? এক ব্যক্তি ঘ্বার1 সম্পাদিত 



২২ ধর্দবিষয়ক নিয়ম-লঙ্ৰনের ফল। 

হওয়া কোন ভ্রমেই জভ্তভাবিত নছে। তত্ভির, ঈমজন 
বদ্ধ হইয়া বসতি করাতে. আমাদের অনেকাঁনেক 
যনোরতি সমাকৃ চরিতার্থ হই] অআশেষবিধ আখ মুক্তা” 
বধনকরে। কাম, অপতা-জ্েহ, আসঙ্গ-লি পম, উপচিকীর্যণ, 

দ্ায়-পরতণ,লোকানুরাগ-প্রিয়ত1 প্রভৃতি অতিশ্তভকরী 

ঘত্তি সমুদয় অন-সমাজে অপর্ধাপ্ত উপভোগ প্রাপ্ত 

হইয়া ততই চরিতার্থ হয় ও নিয়তই সুখোঁ২পাঁদন 
ফরে। বিশেষত", মন্ষাবর্গকে 'একত্র সংগ্রহ করিয়া 
সমাজবদ্ধ করাই আঁসঙ্গ-লিপ্লাশ্রভির এক মণত্র উদ্দেশা | 
অতএব মিনি আমাদিগকে এই শুখকরী রত্তি প্রদান 
করিয়াছেন, আমাদিগের গুহন্থ ও জন-সমাজস্থ হওয়! 

যে ভীছাঁর নিতান্ত অভিপ্রেত তাহার কোন সন্দেহ 
মাই। মনুষোর এই ব্ত্তি থাকাতে, স্বভাবতই অন্য- 

সংসর্গে প্রতি হয়! শিশুগণ মা বা ধারী ক্রোড়ে 
গমন করিবার নিনিত ব্যগ্র হয়! বালকের স্বীয় 
বয়স্াদিগের সংজণীর্ট হইবার নিমিত্বই' বা কেমন 
উৎসুক হয় ! আর প্রাণ্ত-বয়স্ক বাক্তির! স্বকীয় 

মিত্র-মণ্তলীর সহবাসে মধুবালাপে কাঁল-যাঁপন করিতে 

পারলেই বা কেমন প্রফল থাকেন ! আমরা অনোর 
সহিত শিত্রতা করিয়া, অনোর প্রিয় পাত্র হইয়া! ও 
অন্যের উপকার করিয়া যে সকল পরম পবিত্র ব্বর্গেব- 

চিত পথ সঞ্জোগ করি, লোঁক স€সর্গ পরিত্যাগপপুর্ববক 

বিজনে বসি করিলে, তাছাতে সম্পুর্ণ রূপে বঞ্চিত হুইভে 
জয়র। ফলমতঃ, যদি আমরা নিঃসঙ্গ হুইয়। একাকী 



ধর্ম-বিষয়ক নিয়ম-লঙ্বনের ফল। ২৩ 

নির্জনে বসন্ি করি, তবে আমাদিগের মন্দের লম্কু- 
দায়ের অধিকাংশই ব্য স্ব বিষয় প্রাপ্থ না হওয়াজে, 
অক্কভাঁর্থ থাকে, এবং সুতরাং স্ব স্ব সাঁধ্যানুরূপ সুখোৎি” 
পাদনে এক বারেই অসমর্থ হয় । এপ্রকার অবস্থয় 
থাকিলে, পশুদিগের সহিত মন্ুষাদিগের কিছুমাত্র 
বিভিন্নত1 থাকিত ন1; বরং ভীহ্াদিগের অবশ্য পশু - 

দিগের অবস্থা! অপেক্ষাও অপরুষ্ট ছইত । পশুদিগের 
আত্ম-রক্ষাঁর্থে যেরূপ নখ, শৃঙ্গ, লোমাঁদি নান! উপায় 
আছে, মনুষ্যের তদনুকপ ভপাঁয় না থাকাতে, অতি 

সামানা হেতুতেই প্রাণবিয়োগ হইত। অতএব, পরস্পর 
আঁপেক্ষতা আমাদিগের সকল সম্পদের মূল, এবং ঘিদ্নি 

এই পরম শুভকরী সামাজিক বাবন্থ1 সংস্থাপন করি" 

য়াছেন, তিনি সকল মঙ্গলের আকর। আহার নিকট 

ক্লতঙ্ঞত? স্বীকার পুর্ববক সামাজিক নিয়ম শিক্ষণ করা গু 

শিক্ষা করিয়া পাঁলন করা সর্ধাভোভাখবে কর্তব্য | ১ 
একাকী নেক চালন1 করিয় অধিক দুর গমন করা 

সম্ত্রীবিত নছে, অনেকের জমবে চেষ্টার অপেক্ষা 
রাঁখে । যাহাদিগকে লেখক চাঁলন করিতে হয়$ ভাসা" 
দিগের তদ্থিষয়ক নিয়ম, জলের গতি, নদী ও সমুজের 
আঁবর্ত, গুপ্ত চর, বায়ুর গ্রভাবাহুসারে পাল-নিয়োজন, 

পথের গুথাঁশুণ ইত্যাঁকাঁর সমস্ত ব্যাপার সমাক শিক্ষা 
করা কর্তৃবা। যে“নাঁবিক এই সমুদয় বিষয়ে লুদক্ষ, লদ 
সতর্ক ও ব্বকর্তব্য-নাধনে ভঙপর, এবং ব্সনে ও মাদক” 
লেবনে একে ঘারেই তির ছার নেকাঁয় 'আরোছগ 



২৪ ধর্-বিষয়ক নিরম:লজ্বনের ফল | 

করিলে, নির্ধিিঘ্বে উদ্দিউ স্থানে উপনীত ছওুয়া- যায় । 
কিন্ত ষে নাবিকের নিকষ্ট' প্রতি 'প্রবল। এবং বুদ্ধি ও 
ধর প্রবৃত্তি ক্ষীণ, লুতরাঙ নেখফা-পর্রিচালন-কার্ষেযর 
আসুপধুক্ক,. এবং যে সর্বদাই প্রাকতিক নিয়ম লঙ্ঘন 

করিয়া! খ্বীকে, তাহার নেখকাঁয় আরোছণ করিলে, জঙগ- 
মম হইয়া প্রাণবিয়োগ হইতে অন্যাজ | যে সকল পৌঁত- 
বাঁছক কৌন অনুপযুক্ত কর্ণপারের দোষ গুণ পরীক্ষণ ন 

ক্রিয়া ভাঙার কার্যে নিষুত্ক হয়, ভাছাদের বিস্তর ক্রেশ 

প্রাণ্তি ছইয়! মৃতান্ঘটন? পর্য্যন্ত হইতে পারে । 

আপনার কা্য-নির্বাহছার্থে সহকারী কর্পাচাঁরী নিযুক্ত 
করিলে, শ্রম-লাঘব হয় বটে, নির্বোধ-চের্ব তত লোঁক 

লিযুক্ক করিলে, ভাঙার ভ্রম, প্রমাদ, চৌর্ধ্য ও প্রভা - 
রখ! স্বারা ক্ষ ক্ষতি, ধন-ক্ষয় ও আপনার বা আত্মীয় 

আ্ক্তিদিগের প্রাণের উপরেও আধাঁত হইবার লতার! । 
$ অনেকে পরস্পর" অংশী স্বরূপে বাঁণিজ্য-বাণপারে 
নিখুক্ক হইলে, সাছলারূপ ব্যবসায় ও যথেষ্ট অর্থ-লাঁভ 

হইভে!ঞাতর ; কিন্ত প্রত্ত্কের বুদ্ধিরতি ও ধর্মপ্রবততি 
বিন্ধক খবিয়ম অবগত '্ষান্ক ও.তৎ-গ্রাতিপালনে যত্ববান 

হওয়া উদিত যাঁজি, কোকনাণিজ্াাগারের এক অংশশ 

কলিকাতায় উঁঞ্রানা এক জংশী লগ্ডন নগরে থাকেন, ভবে 
লঞ্ডন-নগরস্থ আহলীর আগ, অজবধ্ান, অথব এতারণায় 

কল্িকাতান্ছ অংর্ীর ক্র্বনাশ হইতে, পারে | সমবেত 
বাণিজ্জা আমাক লিলযলিস্ক' বটে; কিছ লামান্জিক - 

নিয়ষ আহলদ্বন, করিতে হইলে, জছ্পরিপলেলার্থে যে. 



ধর্ম-বিষয়ক নিয়সনলড্বনের ফল? ২ 

মে প্রকরণ করিতে ছয়, তাহার অনাথা্গরণ করিলেই 
অনিষ্ট ঘটে । যাহাদিগের সহিত ন্িষয়-ঘটিভত সংশ্রঘ 

'ক্লাখিতে হয় ভাছণদের নুদ্ধিব্তি ও ধর্ম প্রব্নত্ভির বশী- 
ভূত্ত থাকিয়া কার্ধা করিবার চেক! ও ক্ষমতা আছে 
কি নখ ভাছ। বিশিষ্ট কধপৈ অনুসন্ধান কর্উিচিভ ! 

সামাজিক নিয়ম পাজন বিষয়ে এই গুকতর তত্বে দৃ়ি 
রাখা অর্বতোঁভাবে বিধের। 

সামাজিক নিয়মের স্বরূপ ও তগ্প্রতিপাঁলনের রীতি 

নির্দেষ্প কর! গেল | এক্ষণে, ভাঙা লঙ্ঘন করিলে কিরূপ 
অনিষ্টেতপত্তি হয়, ভার আরে ছুই চারি উদাছিরণ 
এদর্শন কর! বাইতেছে। 

মনুষোর মনোরত্তি সমুধায়ের পরস্পর সমক্রীভুত 
থকিয়া চরিভার্থ হয় যদি পরমেশ্বরের অভিপ্রেত হয, 

এবং ঘছি সমুদয় প্রীকৃতিক নিয়মের সহিত তাহাদের 

এঁকা থাকে, তবে কোঁন জন-সম্প্রদায়ের লোকে সন্থপ্পো 

রূঢ় ছইঘ্র' কেবল নিক প্রবৃত্তি সমুদাষকে ক্রমাগত 
চরিতার্থ করিলে ও উত্ক্উ প্রবৃত্তি সকলের চব্রিভার্থত'- 

দাঁধলে সবত্ব ন1 হইলে, অবশ্যই ক্রেশ পাঁয় তাছার 
সংশয় লাই) এতদ্রেশীয় লোকের অবস্থ) দি করিলেই, 
এ বিষয়ের যথেষ্ট উদ্দাহরণ প্রার্ড হওয়া ঘাঁয় | 

১/--ধে দেশে অন অপেক্ষণ লোকের সংখা? অধিক, 
গেদেশের লোকের সমূহ কেশ উৎপন্গ হয়; অতএব, 

আপমন্সাঁপন অবস্থানুমারে অপত্যোৎ্পী্দিকা শক্তির 
লংযম কর। উচিত | সাব পর্িরর প্রতিপালন ও সন্তান 

্ট 



হ৬  ধর্ম-বিষয়ক নিয়ম-লঙ্ঘনের ফল । 

শখের শিক্ষা-সংসধিনের উপযোগী অর্থ সঙ্কালন বা অর্থ” 
মঙ্গলনের উপায় অবধারণ করিতে না পারা যায়, ভাবছ 

বিবাহ করণ বেন ক্রমেই হিধেয়তদন্ছে । যদি কোন বশ ' 

কল*ক-সমাকীর্ন জনপদের মসুযোয়1. এই নিয়ম অবহেলন 
করিিয়ান্ীপ, বয়সে স্ত্রীপরিগ্রহ করে ও কর্তৃব্যাকর্তবা 

বিবেচনা পরিত্যাগ পুর্ববক অপত্যোৎপান্দিকা শক্তিকে 
পর্ঘাগু রূপে চত্রিতভার্থ করে,টতষে দারিক্রা ও অনশন 

নিমিত্তক- অকালমৃত্যু দ্বার সে দেশের লোক্-সং ংখার 

হাঁস হইতে থাঁকেণ এতদ্েশীয় লোক এই নিয়ম লওঘল 
করিয়া যৎপরবোনাত্তি ক্লেশ ভোগ করিতেছে । অনেক 

বাক্তি কতকগুলি কুপোঁধ্য, পুভ্্র“কনা। লইয়া এন্ধপ 
ব্রত ও বাতিবাস্ত হয়, যে ভাঁহা বর্ণন করা যায় না? 

& কুপৌঁধাথণের ভরণ পৌঁষণের ভাঁর ধার উপর 
সমর্পিত আছে, তিনি ভদ্পষোঁগী ধনের চতুর্থীংশও 
উপীর্্জন করিতে সমর্থ হন নী। কেছ কেহ নিতান্ত নিক- 
শা হইয়া অন্রশ্চিন্তায় ব্যাকুল হন, এবং গণ-গ্রস্ত 
হুইয়! কৌন ব্রমে শাকায আছার করিয়া দিলপাতি 

করেন। কত কত সম্বংপ-জাঁত ভর্রে লোক জন্নাভাঁনে 
হিয়া অবশেষে ভিক্ষাণত্তি অবলম্বন করে । 
১১৪০০ য় চেষ্টায় জর্থ আয়ু শেষ ফরিয়!। 
দর হইয়া, পরিবার পরিভাগ 

কাছিদিশৃতীংঙ্ করে । ঘাহাঞ্ষের উদর-পুর্তি ইত 
মিদির আন্ট্ভাই দা কোথা? ধ্দ-চিন্তাই 
এই সমর ভুংসহ পখনলিশি উদ্বাছ, 
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'অপত্যোতপাদন ও অন্যান্য নানাবিষয়সন্বন্ধীয় প্রাঞ্কাতিক 
দিয়ম-লগুঘনের ফল। 

এই গ্রন্থের প্রথম ভাগে মানবশ্প্রঞ্কতির সেগ্রকার 
বিবরণ করা শিয়াছে, তদ্দারা এতিপন্ন হইয়াছে; 
আমাদের: সমুদয় মনোরত্তি ষথোঁটিত সংঙ্ষভ কর! 
উচিত । অর্জনস্পৃহ-বৃত্বি অতিমাঁত্র বলবতী হইলে, 
সর্থ/পহুরণে আসন্তি হয়। অপত্যমেছ বুদ্ধিরভির 

অবাধ হইলে, জন্তাঁনদিগের ছুত্রবতি-দমনে বিরত 
হইয়া তদ্ধিষয়ে উত্সাহ দিতে অন্গুরাগ হয়। উপ 
চিকীর্ষা-বৃত্তি ন্যারপরতাঁর বল অতিক্রম করিয়! উঠিলে, 
অপরাধীকে নিরপরাধবৎ নিষ্কৃতি দিয়! বিচারস্থাজে 
অবিচার করিতে প্রবন্বি হয়। অতএব, যখন অন্যান. 
লমুদায় মনোরত্তিকে যথোৌটিত দমন করা উচিভ, 
তখন কেবল অপত্যোৎ্পাদিকা শক্তিকে এ নিয়মের 
ষছ্িভূতি বিবেচন। করা কোন ক্রমেই যুক্তি-দিদ্ধ নহে) 
পরমেশ্বর আমাদের. রিপ্ুতদমন ক্রিয়াকে কর্তৃবোর 
মধ্য গণিত করিয়াঁছেনঃ এবং বাহ্য বস্ত সমুদ্বায়েরও 

তছুপযোগিনী নুশৃপ্বলা করিয়া আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত 
করিয়! রাখিয়াছেন। কিন্ত আমাদিগের দেশীয় লোঁকের। 
এই সমস্ত পরম শুভকর নিক্লমের লিগৃড় তাৎপর্ধ্য 
'সবগভ না. থাকাতে, ক্রমাগুতই তদ্দিকদ্ধ ব্যবহার 
করিছেছেন ও তাহার. প্রতিফলন্থ্ূপ য্্পরোনাস্তি 

'শাক্সিভোগ করিয়া, আিতেছেন.... পরিবার, প্রত্তি- 

গাতেনের উপায় ধর না করিয়া য়ে.বিবাছ,করা উদিত 



হ৮ ধর্ঘ-বিষয়ক নিয়ষস্লজ্ঘলের ফাল । 

নহে, ইক? এতদ্েেশীয় লোকের অস্থ ঃকরখে কশ্মিন্ কালে 
উদয় ছয় নই |. কেহ কেহ বহুত্ধ্রীয় পাণিপ্রহথণ করিক় 

সংসারের ছুংখ-আ্োভিঃ ও পাপ-গ্ররাহ আবল হইবার 

মুখ্য কারণ হইতেছেন। এই অধিবেদন-বিষয়িণী প্রথা 
যে পর্যন্ত অপকাঁরিণী, তা! বলিবার অপেক্ষা নাই। 
এ দেশের লোক স্থির চিত্তে বিবেচনা করিয়। দেখুন, 

উাহাঁরা অধিবেদন ও তত্প্রযোজক কেধলীন্য-মর্ধাদ! 
এই উভয় রীতি প্রচলিত রাখাঁতে, জগদীশ্বরের সাক্ষাৎ 
কাজ] লঙঘন করিতেছেন কিনা? এবং ততগ্ায়! 

আপনাদিগের-দী্প্য দৃশ বৃদ্ধি করিয়া পাঁপাঁনল প্রবল 
করিতেছেন কি লও? 

২ -বুদ্ধিবত্তি ও ধর্্মএরতি সমুদায়ের প্রাধান্য স্বীকার, 
করিয়া ও অপরাপর বৃত্তি সকলকে ভাঙাদের বশ” 

বর্তিনী রাখিয়া, কার্ধা করিতে এরত্ব হইলে, ক্রমে তরে 
অনিষ্ট-নিবারণ ও ইঙট-লাধন ছুইগ়া ছুঃখ নিরত্তি ও 
সুখ বৃদ্ধি ুইতে থাঁকে। জগদীশ্বর আমাদিগকে অতি- 
বিষ্ৃত. উর্ধবর1 ভুমি প্রদান করিয়াছেন, আমর! বদি 
হুক ইয়ুরোপীয় হলযন্্র স্বারা তাহ! কর্ণ করি, 
'এরং মী স্পীয় বক্র দ্বার] ক্যুযুখ্পন্ন গ্রেবো 

রায় পর বাবহার্ম/ বন্ত প্রস্তাত করি, তাৰ 
রন রি বস নপগ ক্ষণ পাঁরশ্রম করিলেই, গরয়োজনেোপ- 

স্ সু সুর এদ্ভত হইতে পাঁরে। লোঁকে 
িগুতী বস্াািবাহার্ে আবশ্যক মত কর্ম করিয়া 
রর রান হয়, এবং অবশিষ্টকাঁল রি 



র্্ম'বিষয়ক নিরম-লঙ্ঘনের ফল। ২৯ 
হত্ভি ও ধর্মগ্রবৃত্তি পরিচালনায় ক্গেপণ করে, তবে 

তাহাদের লর্ব প্রকারেই সুখোঁৎপত্তি হয় তাহার অন্দে 
নাই। লেখকের ভরণ পৌঁঘণ ও জুখ জচ্ছন্দতা সস- 
ধানার্থ যেঞরদাণ জামত্রী আবশ্যক, সেইপ্রমীণমাদ্ 
প্রস্তুত হইলে, তাছাঁর উদ্িভ মূল্য অবধারিত থাকে, 
স্বতররাহ প্রস্ততকারকেরা স্থীন্স পরিশ্রমের ঘযথোচিভ 
পুত্রস্কার প্রাপ্ত ছইতে পাঁয়ে। আমাদের বুদ্িত্তি ও 
ধ্থবপ্রবত্তি সমুদয় বিহিত বিধানে চাঁন? করিলে, সমু- 
দায় মনোৰত্তি পরম্পর সমঞ্জনীভুত:ও স্ব স্ব বিষয়ে, 
ব্যাপৃভ থাকিয়া যেরূপ আনন্দ উদ্ভাবন করে, সেরূপ 
আনন্দ আর কিছুতেই হয় না| ষে দে্তশর সর্ব সাধারণ 
লোঁক উল্লিখিতদ্ধপ আচরণ করিয়া কাঁল-হরণ করিত 

পারে, সে দেশে জ্ঞান ও ধর্মের এাঁছুর্ভাব ক্রমশঃ »দ্ধি 

হইতে থাকে গ্কাহাঁর সন্দেহ নাঁই। এ সকল লোঁফেক 
সন্তানেরা, উপভূক ও মাভৃক গুণ অধিকার করিয়া জস্ম- 
গ্রহণ. করাতে, পুৰ্ষে পুকষে উত্কষ্ট স্বভাঁব 18 হইতে 
পারে। তাছাঁরা পুর্ববপুকবদিগের অপেক্ষা কেবল, 
অধিক বিদ্যা উপীর্্দন করিতে পাবে এমত নহে, তদ্-. 
পেক্ষায় তেজন্দিনী নুদ্ধিবত্তি ও ধর্প্রবত্তি সয়ুদাক্ক। 
লাঁত করিতে সমর্থ হয়) এবহ তাহা জন-্সমাজের কলা? 

ণাথে নিয়োজন করিয়াস্বংলসারিক সুখ-সপ্পাদল করিতে 
সক্ষম হয়। 

 আআঃমাদিগের, দেশের বর্তমান -ছুরলস্ছা বিষয় 
বিবেচনা করিয়। দেখিলে, এ সমুদয় অভিপ্রায় সঙ্গুষ্ন 
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হওয়া স্প্-কল্পিত বাঠপণরের ম্যায় অসভ্ভাবিত বোধ 

ছয়। এদেশে ক্বিকার্ধ্য বাঁহাঁদের উপজীবিক4, তাছাঁর। 
সকলেই বিদ্যাঁবিহ্বীন ইতর লোঁক। তাছার! ক্ি- 
বিদ্যায় অুশিক্ষিত নহে, মৃতরাঁং উত্ক্নষ্ট প্রণালী ক্রমে 

ক্ষিকার্ধ-সম্পাদনে সমর্থ হয় ন। % ভদ্র লোকের এ 

বৃত্তি অবলম্বন করণ অপমানের বিষয় বোধ করে । এত” 

দেশে ঘেজপ রীতি ক্রমে কষি-কার্ধা সম্পন্ন ছইয়। থাকে, 
তাহাতে ক্লষকদ্িগকে একাদিক্রমে অধিক কাল ব্যাপিষ 

পরিশম করিতে হয়| এনিমিত যদিও তাঁছার। বিদ্যা 

ও ধর্মের অনুশীলন করণাে জবর না পাঁয়। তথাচ 

এভ শস্য উৎ্পাঞ্জল করিয়্াপ্থাকে, যে তদ্দারা স্বীয় 
পরিবারের ভঙ্গণ পোষণ করিয়া স্বচ্ছন্দে কালহরণ 

করিতে পারে । কিন্তু এ দেশের কতকগুলি ভূক্বামী 
এবং তাহাদের অন্ুচরেরা যেরূপ' প্রজাঙ্গপীড়ন করিয়া 

অর্থাপহরণ করেন” তাছাঁতে এজাদিগের উদর সম্পন্ন 
শত লকীগগ | পচ স্পা পিপি ক ৩৯৯০৫ কীট পা পলা লি ৮৯ তি পপি পাতা পা পতাকার 

বারানত আনে একী কৃুষবিনা লয় সংস্থানিত 

হইয়াছে, । তথীয় ভদ্র লোকের সম্ভানের। কৃষিকার্যত শিক্ষা 
ুরিচেছে 1 এই বিষয়ের অনুষ্ঠান আত্যন্ শুভ-সুচক্ধ | এবং 

খাভার। ইভাঁর স্ুদ্রপাত করিয়াছেন ভাহার। বিশিষ্টকূপ 

ধ্ুতিষ্ঠাঁভাঁজন । স্থানে স্বানে কৃন্িবিদাালয় ও শিপ্প-বিদযালষ 
সংস্কযঞ্িত না হলে, এ দেশের আ্ীরুদ্ধি হওয়া কোন মতেই 

সম্ভব শহে। যা 

এই পুস্তক গথ্ বর রত হইবার গর, কলিকাতায় 
একটি ুচারু শিষ্প-বিদ্যলিয় স স্থাপিত হইয়াছে এ 

িদ্ীরের সূত্রেপাঁছ এদেশের অশেষ কল)াণের শুত্রপা 
খানি এমি রীপ্কীরিতে ইইনে | ঃ 
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হয়! ভুঃলাশ্য | প্রজারাও 'জ্ঞানবান ও ক্ষমতাঁবাল্, 

নছে, লুতর+হ এ বিষয়ের ..প্রতীকার চেষ্টা করিভে সমর্থ 
হয় ন11 ভ্তাঁন-বল ও ধর্বলই প্রধান বল; বাহার? 
পরমেশ্বরের নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া তাহাতে বঞ্চিত হই 
য়াছে, তাহাদিগকে অবশাই ক্রেশ ভোগ করিতে হছুইবে। 
আর এ সকল নিষ্ঠর-স্বতাব ছুর্দান্ত ভূস্বামীও ম্সবিছিত 
অ্ররণ দ্বার। আঁপনাদিগের নিক্ষষ্ট প্রবৃত্তি সযুদায়কে 

অত্যন্ত প্রবল করাতে. তাহার "প্রতিফল প্রাপ্ত হইতে - 

ছেন | তাহাদের কুব্যবহ্ারে প্রজাদিগের কোঁপানল 

প্রস্বদিত হইয়া উঠে, এবং তন্মধ্যে যাহার? কিছু ক্ষমতা- 
পন্ন, তাহার! উহানদদিগের অত্যাচার স্বিবারণার্থ বিশিষ্ট 
রূপে চেক্টিত হয়| এই হেতু, মধ্যে মধ্যে প্রজায় ও 
ভূস্বামীতে ঘোঁরতর বিবাঁদ-ধটনর বিষয় শ্রুত হওয়) 

যাঁয়। প্রজার সহিত বিবাদ করি! অনেকানেক 

ভূম্বামীকে রাজ-দ্বারেও দণ্ডিত হইতে হইয়াছে, এবং 
চিরজীবনের মত অএ্রকশ থাকিয়া অশেষ রেশ ভোগ 
করিতে হইয়াছে | ভীহাঁর? প্রজা লিষ্পীড়ন করিয়। যত 

অর্থ সংগ্রহ করেন, এইরূপ মেখকীমাদি উপলক্ষেই থে 
তাঙ্কার অধিকাংশ ব্যয় করিতে হয়, বরং কখন কখন 

' খণজাঁলে বদ্ধ হুইয়] কষ্ট ভে করিতে হয়, ইহাঁও তীহা- 
দের অত্যাচারের গ্রতিফল বলিয়। অঙ্গীকার করিতে 

হইবে । ভীছারখ প্রজাগণের নিষ্পীড়ন্দ করাতে, তাহ 
দিশের অনাঁদর-ভাঁজন হইতেছেল, তদ্বিষয়ে ও অন্যান 

বিষয়েও বুদ্ধিরত্তি ও ধর্শপ্রব্ত্তির উপদেশ অবহ্লেদ 
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করিয়! সর্ধদ1. বিরক্তি, উৎকঠ]। অপমাঁল ও ধনক্ষঘ্বরূপ 
অশেষ শান্তি ভোগ করিতেছেন, এবং বোধ ছয়, উদ্তরূপ 
অভ চার করণে নিবৃত্ত না হইলে, উত্তর কালে এভ- 
দপেক্ষায়ও শুরুতর প্রতিফল প্রাপ্ত হইবেন! যদি কোঁন 
দেশের কোন ভূন্ঘামী স্বয়ং বুদ্ধিবত্তি ও ধর্মপ্ররত্তির 
প্রাধানাজস্বীকাঁর করিয়া লোকের সহিত তদনুষায়ী 
ব্যবহার করিতে পারেন, এবং তাঁহার অধিকারস্থ প্রজা 

সকল, জঁনাপনন ও ধর্-পরায়ণ হইয়া! ন্যার়ানুথত 
আচরণ করিতে প্ররত্ত খাকে, হবে তিনি অন্তরে ও 
বাহিরে কেবল জুখের ব্যাপারই দৃর্টি করেন তাহার সন্দেছ 
মাই। সমঞ্জসীভূভ মনোরৃত্তি সকলকে চরিতার্থ করিয়া, 
স্বীয় অধিকারস্থ জনপদ সকল ন্বর্গোপম লুখ-ধাঁম দৃষ্টি 
করিয়ণজ্ঞাঁনবান পুপ্যাত্বা গ্রজান্দিগের আ্রীতি-তাঁজন 
ও স্মাঁদর-্ভাঁজন হছইয়া-বিবাঁদ বিসংবাদ এবহ অজ্ঞান 

ও অধর্ম জনিত ছুখহুরাশি হইতে নির্মক্ত থাকিয়?-_ 

আপনাকে পরমূ-মঙ্গলাকর পরদ্দেশরের অনুমতি গার” 

গাঁলনে সমর্থ জানিয়া, তিনি যেপ্রকার অনুপম সুখ 

সম্ভোগ পুর্ধক জীবনযাঁত্র! নির্বাহ করিতেন, এত- 

দোশীর-জঃলীল ভুল্বামীরা তাহার স্বাঁদ-গ্রছেও সমর্থ 
নগ্হক্ধণ ভূঁনগুলে একধপ অথব1 তদনুজপ সুখন্ব্যাপারের 

ঘটন] হুওয়] এক্ষণে অসস্ভ।বিভ বোধ হয় বটে, কিন্ত 

যখন জগদীশ্বর আমাদের, শুভাঁভিপ্রায়েই সমুদাঁয় বাহ 
টি যে হি করিয়াছেন, এবং আমাদিখের শারীরিক, 
বিিিনিক . গতিতে তাহার সমাকূ. উপযেোদণিত। 
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রাখিয়াছেল) তখন শত না হউক, কাঁল-বিলম্বেও 
তাহার শুভকর অভিপ্রায় অঙ্গার হইয়। মণ্ডল অপর্যাপ্ত 

আনন্দ-রদে পরিপ্নত হইবে তাহার সন্দে্ন নাই 
এক্ষণে আমার্দিগের দেশীয় লোকের মধ্যে যাহার! 
প্রাক্ঁতিক নিক্পমের ষথ্মর্থ তন্ত্র অবগত হইডেছেন, 
তাঁহাণদিগের ্যদেশের ছুরবস্থাবিমোচপার্থে লোধ্পণদগকে, 

ভেখতিক, শারীরিক ও মানসিক নিয়ম প্রন্তপলন 
বিষয়ে উপদেশ দেওয়? উচিত, এবহ যাহাতে এতদৌশস্ছু 

সর্ধসাধারণ লোকে আঁপনাদিগের বুদ্ধিরাত্তি ও পর্স্দ- 
এঞ্রতির পাধান্য বুঝিয়া ও অপরাপর বি সমুদায়কে 

তাছাদের বশবর্তিনী রাখিয়া, তদনুষায়ী দাঁংসাঁরিক 
ব্াধস্থার প্রচলিত করিতে এব্ত্ হয়, তাহার চেষ্টী! কর! 
সর্ধবভোভাঁবে কর্তব 1. 

৩1--শরীরের স্থ'লতা, দীর্গভী, বলবত্ত। ও অন্যানা 

বিষয়ে মলুষাদদদগের ঘেমন পরস্পর বিভিন্নতা আছে, 
ভাহাদের মানসিক একতি বিষয়েও সেইরূপ দৃ়্ি কর 
যায়। যখন পরমেশ্বর ব্যক্তি বিশেষের মনোরত্তি" 

বিশেষ অপেক্ষাকৃত প্রবল করিয়াছেন, তখন সকলেরই, 

এক 'ব্যধলায় অবঙম্বন করা তার অভিপ্রেত মে । 

অখপনার স্বাভাবিক শক্তি ও স্বদেশের অবস্থ; বিবে- 
চন" করি! তদপধুক্ত বাবসায় অবলম্বন করিলে, জল 

জমাজেরও কার্ধা-সাধন হয়, এবং আপনারও অনায়াসে 
জীবিক1-নির্র্বাছ ও আুখ-প্রাপ্তি হয় । আমাদিগের এই 

বিবেচনা থাকাতে, এ দেশ দারিজ্রা জপ দাবানলে 



৬১ ধর্দাবিষয়ক নিয়ম-লঙ্ঘপ্লের ফল। 

দা হইতেছে এ দেশের ভক্্র লেকের! কেবল রাজবটিস 

'ফন্দ ও লিপিকর-ব্যবসায় কির অন্য অন্য সমুদায় ব্যই$ 

সাঁয়কে হেয় ও অপমাঁন*জনক বোধ করেন, অঞ্থ্ 

বাঁপিজ্ককে উদ্তুরত্ভি বলিয়া! ঘব ণা করেন, এবং সর্বপ্রকার 
শিপ্প-কার্ধ্য. কেবল ইতর ৪লাকেরই কর্তব্য বলিয়! 
ভদ্বিষট্ অবজ্ঞ1 উ্কাশ সুরিয়! খাঁকেন | ভীহ্ণাদের এই 
কুষঃস্কার বুদ্ধিবত্তি ৩ ধর্মপ্রতবত্ির অঙ্গুমত লছে| 

ঘন্দারা লোকের সুখোতৎপত্তি ও ছুঃখ-নিব্ন্তির ব্যতি- 

ভ্রম ঘটে, তাহা কখনই এই সমুদায় শ্রধান মলোতত্তির 

অভিমত হইতে পারে 11 অভএব, উক্ত "কুসংক্কারের 

অনুগত হুইয়। চলিলে, ঈশ্বরের নিয়ম লঙ্ঘন কর? ছয়, 
এবং নিয়ম লঙ্ঘন করিলেই ফ্রেশ ভোঁগ করিতে হয়। 
এ দেশের থে অংশে দৃর্টিপাঁত করএ যায়, সেই জরতশই 

এই নিয়ম লঙ্ঘনের জমুচিত প্রতিফল দৃতিশে টটিদী 
ভদ্র লোকের মধ্যে অপ্িকাঁংশে কেবল লিট্পিকর-ব্যবর্সা 
অধলগ্বলেরই . চেষ্টা! করেন । বনু লোকে এক ব্যবসায় 
অবলন্বনার্থ চে হইলে, অহজেই কশ্ম অপেক্ষার 
কর্মাঘর্ণর সংখা] অধিক হইয়া! উঠে, এবং তাছ? হইলে 
সুতরাং কর্জাটি লেঁককে ক্ম্মাভীবে নিরবলন্ব থাঁকিক়। 
অন্নাভাঁবে কক্ট' পাইতে হয়। এ দেশের ভাজে লোৌকদিগের 
অবিকল এইরাপ, অবস্থ! ঘটিয়াছে। তাহার" রাজকীয় 

কার্যালয়ে এইউাধান প্রধান বথিক্দিগের বাণিজঞ্রেগা। 
ভুক্কাঈনীদিগের অধিকারে কোন, কষ শির 

নারিরির্গিনয মনে চে! করেন + কেসুগক্ষোহ ভ্রম” 



ধর্দম-বিষয়ক নিয়ম-লঙ্ঘনের ফল। ৩৫ 

গত ১০। ১২ বুসর বিষয় কর্থের চেষ্টায় পথে পথে এ 
দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিয়াও কতকার্ধয হইতে পারেন নণ, 
তথপি ব্যধনায়ান্তর অবলম্বন করিতে প্রত হল 11 

ভাঁহাদের এ ভ্রম'কত দিনে দুরীকত হইবে? 'ভাঁছাঁদের 
কি বিপরীত বুদ্ধিই উপস্থিত হইয়াছে! ভীহার! 
দাঁসস্বকে পরম-সুখকর বজিস্প4 বিবেচনণ করেনা আর 
কষি-কাঁধ্য। শিপ্প-কার্ধা, বাণিজ্য প্রভৃতি যে সাল 
ব্যবসায়ে প্রধান অআধান মনোঁরত্তি ঢাঁলনাঁর বিলক্ষণ 

উপযোগিতা আছে, এবং যাঁছঠ অবলম্বন করিলে, 
আঁগনাঁর মাস, সম্্রম ও স্বা্দীনত1 রক্ষা করিয়া 

মলের সুখে অক্রেশে জীবনযাত্র! দ্ির্বাহ করা যায়, 
তাঁহা, অপকর্ম ও উদ্তরক্কতি বলিয়া হেয় জ্ঞান করেন । 

ক্রিন্ত তাহাদের ভ্রম জন্মিয়াছে বলিয়া! বাহ বিষয়ের 
জীমাথ]ুভাব ও পরমেশ্বর প্রতিষ্ঠিত নিয়মঞজীণাঁলীর 

বাতিক্রম ছইতে পারে লব । অতএব, ভীাঁহারা বিশ্ব" 

ধিপের অনভিপ্রেত কার্ধা করাতে ধত্পরোনাস্তি শাস্তি 

ভাগ করিতেছেন। যদিও শ্রা্চীতিক নিয়মের অনাথ?" 

চরণ ও লোকের স্বাভাবিক প্ররত্বির, প্রতিরোধ কর! 

কখনই কর্তৃবা নহে, তথাঁচ পুর্ববে বখন এক এক বর্ণের 

এক এক প্রকার রতি নিরূপিত ছিল, অর্থাৎ ব্রাহ্মণের 

যজন' যাঁজনদি, ক্ষত্রিয়ের ফুদ্ধ.ও রাঁজকার্ধা, ইবশোর 
বাঁগিজাদি, বৈদ্যর চিকিৎসা, কাঁয়ছ্ছের লিপিকরতা, 
ও অন্ন লোকের অন্যান্য রক নির্ধারিত ছিল, তখন 
এতাদুশ দুঃসহ ক্রেশ ঘটনার হস্ভাঁবম] ছিল লা। কিন্ত 



৩৬ ধর্ধ-বিষয়ক নিয়ম-লঙ্ঘনমের ফল। 

এক্ষণে ব্রাক্ষগ টবদ্যাদি ভদ্র লৌক ও বণিক, ভন্তবায়াদি 

ইত্তর লোক সকলেই লিপিকর হইবার জন্য বাগ । 
পুর্বে যাহা কেৰল কায়স্ছোর বৃত্তি ছিল, এক্ষণে সকল 
বর্ণেই সেই রতি অবলম্বন করিতেছে । যে জন্নে এক জন 

মাত্রের উদ্র-পু'র্ভি হওয়া সম্ভব, ভাঙতে দশ জনের 
কুধা-লিরভি কি প্রকারে হইতে পারে? এফারণ, ভদ্র 
লেক্উকর পরিবার প্রতিপালন ও মান সম্ভুম রক্ষা করা 

জুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। ভদ্র লোকেবা শিল্পকর্ম 
করিতে চাঁছেন না, অথচ ইতর লোকে ভদ্র লোফের 
বৃত্তি অবলম্বন করিতেছে, এ গ্রশ্বক্ত শিপ্পকর্ম অপেক্ষা 
শিল্পী লেকের সংখ্যা! অপ্প হওয়াতে, অক্লেশে লোঁক- 

যাত্রা নির্বাহ ছইবারও ব্যতিক্রম ঘটিতেছে। এই রূপে 
এতদ্দেশীয় লোকের ছুঃখাঁদল দিন দিন গ্রদ্রলিত 

হইভেছেনী-কি রূপে কভ কালে সে অনি নির্বাণ হী 

ভাঁহা কে বলিতে পারে? ভঙ্গে পরদেশ্বর-প্রসাদে দুঃখের 

একশেষ হইলে সুখের প্রারস্ত হয়। এই আঁশার'নির্ভর 
করিয়ণ উল্লেখ করিতে পারা ঘায়। কখন ন!ক্ষখন আঁম৭- 
দের ভুখ-রাঁশি দুরীকভ হইবে । ভুঃখ-ভোগিই সুখ” 

চেফটার প্রবর্তক হইবে ও বিদ্যাপ্রচার দ্বারা লোকের 

লস সকল ' বিনষ্ট হইয়া এক্ষপকাঁর অপেক্ষার 
্ তি ব্যবহার প্রচলিত ছইতে পারিবে 
জা দেপের ল্লোক থে কত কাঁজে এই সমস্ত ঘথা্থ 
রর সা করিয়া ভদলুজায়ী ব্যবহার করিতে এররৃত্ 
টানি িছ। এক্ষণে অনুমাদেও উপস্থিত য় না 



ধন্ম-বিষয়ক নিয়ম-লঙ্যনের ফল । ত৭ 

৪ 1--ধর্মশবিষয়ক্ধ নিয়ম ঙঘন করিলে যে ফিএকাঁর 
লাংসারিক অযঙ্গলের ঘটন1 হয়, ১৪৩৯ শকের বাণিজ্য 
ঘটিত বিপত্তি তাহার উত্কষ্ট দৃষ্টান্ত-স্ছল | ইউনিয়ন, 
ব্যাঙ্কের অসম্পম ঘটনাই যে ভাঙার অ্রধান কারণ ও 
ব্যাঙ্কের অধ্যক্ষদদিগের লাঁতিশয় স্বার্থপরভাই যে এ 

অসন্ত্রম-ঘটনার অদ্থিতীয় হেতু ইহা? অপর 'দাঁধারগ 
সকলেরই বিদিত আঁছে। প্রধান প্রধান বাঁণিজ্যাগরের 

যে জদকল অংশীব্যাঙ্কের অধ্যক্ষতা-পদে অধিরঢ ছিল 

ভাহারাই তাঁহার সর্বনাশ করেন। তাহারা সাধারণের 
ধন পর্থাবেক্গণ ও তদ্বিষয়ক মঙ্গল-চিন্তনার্থে যে ক্ষমতা 

প্রাপ্ত হইয়ছিলেন, আপন আপন লোঁভানলে আঁছুতি- 
দানার্থেই ভাহা নিয়োঁজন করেন। 

কলিকাতাঁস্ছ ইংরেজ বণিফেরা যেরূপ ব্যবসায় অৰ- 

প্রন্ধন করেন ও যেরূপ বায় ব্যপনাঁদি করিয়া? ফালি হরণ 
করেনঃ অভি প্রবল নিক্ুষ্ট প্রবৃত্তি সমুদাঁয়ই তাহার 
গ্রবর্তক তাঁহার সন্দেহ নাই । তাঁহারা, অত্যপ্প মূল ধন 
লইয়া কাঁধ্যারভ্ত করেন, এখানকার অদূরদশর্শ মনুষ্য 

দিগের নিকট হুইভে বিন? প্রতিভূ ও বিনা মূল্যে ধন ও 
পণ্য গ্রহণ করেন; তদ্দাঁরা ছলে কলে কেোশলে নিজ 
নিজ বাণিজ্যসকার্ধ্য বিস্তারিত করিতে থাকেন ও 

আঁপনার1 ইজ্িয়-পরাঁয়ণ হইয়া? অশেষবিধ ইত্জিয়োপ- 

ভোগ সমাধান বিষয়ে সম্ভবাতীত বায় করিয়া থাঁকেঙ্গ। 

উত্তম অক্টালিক1, বন্ুমূলা সুদৃশ্য ধান, শোঁভমাঁন পরি- 

চ্ছপ, বু-সমৃদ্ধি-সাধ্য আহার বিহার ইত্যাদি বিষয়েই 
৪ 



৩৮ ধর্মবিষয়ক নিরম-লঙ্ঘনের ফল। 

তাদের সমুদয় অর্থ ব্যয়, হয়। সুতরাং অবিলম্বে 

বাবলায়ে ক্ষতি হইয়া! অসম্্রম ঘটিয়! উঠে। এই সকল 
ইয়র়োপীয় বণিক ঞ্কেবল ধনই পরম পুকষার্থ জান 

করেন। ধর্ম বিষয়ে অনুরাগী ছন না, এবং অপধশ 
হইলেও লজ্জ1 বোঁধ করেল না1। অসন্ত্রম হইলে, ই হার 
ইন্সান্বন্ট কোর্টের আশ্রয় লইয়। মহাঁজনদিগকে বঞ্থিঃত 
করেন, এবং অঙ্গানন বদনে অধর্থ-নিয়োজিত পুর্বরূপ 
বাণিজ্যে পুনর্ধাঁর গ্ররত্ব হই থাকেন । বাক্সের 

অধ্যক্ষেরাঁওত এই শ্রেণীস্থ লোঁক। অতএব, ভীাহার 

ক্বর্থপরবশ হইয়া জ্ঞান ও ধর্মকে লোভরূপ জলি- 

জলে বিসর্জন দিলেন, আঁপনাদিগের অর্থ সামর্থা অনু" 

জারে যেরূপ ব্যবসায় সন্ততব তদপেক্ষায় বাহুলারূপ 

বাঁপারে বাপু হইলেন, এবং স্বীয় ধলে সেরূপ ব্যব* 
সায় সম্পন্গ হওয়া অ্স্ভব দেখিয়া খণাঁদান-ব্রভ অবলম্বন 
করিলেন । বিশেষত ভীাহ্াদের লীলব্যবসায়ই সর্ধ্বশ 

নাশের হেতু হইল 1 ভীছাঁরা নীলবাবসায় বদ্ধি করিবার 
নিমিত্ত ব্যাঙ্ক হইতে রাশি রাশি মুকজা গ্রহণ করিতে 
নাঁশিলেল, ওবহ শাহ সহজেই হস্তগত করিতে সমর্থ 

হওয়াতে, অধ্িশয় স্বচ্ছল রূপে বায় করিতে আর্ত 
করিলেন । সকলেরই এক প্রয়োজন । আপনার লোভ- 

রিপুকে চরিতার্থ করা সকলেরই উদ্দোশ্য । অতএব, খিনি 
যখন উত্তান হস্তে উপস্থিত হইয়! আত্ম অভিপ্রায় জ্ঞাপন 
ফরেন, অনাঁনা সকলে একমত হইয়! ভার মনস্কাদসণ 
লিক্ষ'করেন । পুর্বোক্তি কারণ বশভঃ বায়ের বিষত্যে 
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সবিশেষ বিবেচনা ন! থাকাতে, নীল প্রস্ত্ত করিতে 

বছু ব্যয় হইতে লাঁহিলঃ অনেকে লীলের ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত 
হওয়াতে, তাঁহার মূলা নুন হইয়া] আঁসিল, কোন বতজর 
কা নীলোৎপত্তির ব্যাঘাত হওয়াতে, বণিক্দিগের অতান্ত 
ক্ষতি হইতে লাগিল। এই রূপে, বর্ষে বর্ষে যত ক্ষতি 

হস্ত, ভীহাঁর। কেবল ব্যাঙ্কের ধন লইয়া তাঁহ1 পুরণ 
করেন । ইহাতে ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের যে কোটি টাকা 
মূলধন ছিল, তাহার প্রায় অমুদায়ই কয় জন বিখ্যাত 
বর্ণিকের হস্তগত হুইয়! এক বাঁরেই অন্তর্থিত হইয়া গেল। 

. ৯৬৬৯ শকে কলিকাতি। নগরে ষেপ্রকার বাণিজ্য 

বিষয়ক বিপর্তি-ঘটন1 হয়, তাহার মূল কারণ বিষে 

ঘৎ্কিঞ্িঃং যাহা লিখিত হুইল; তাহ! পর্যালোচনা 

করিয়া দেখিলে স্পট প্রকাশ পায়, যে কেবল নিষ্ট্ট 
প্বত্বির প্রাবলাই ইহার এক মাত্র হেতু । ইউনিক 

ব্যাঙ্কের অবাক্ষের! অর্থলোভে বিমুডু হইয়া বুদ্ধিরত্তি ও 

র্ঘপ্রবতির শাসন .অবছেলন পুর্ব্বক অতি প্রবল নিক 
প্রবৃত্তির আদেশানুযাঁয়ী কার্য করাঁতেই, এই সর্বনাশ 
ঘটিয়াছিল এবং এই নিমিত্ত ভীঁহাঁদিগকেও ন্বীয় 
পাপের পায়শ্চিত্ত স্বরূপ সমুচিত শাস্তি ভোগ করিতে 

হইয়াছিল; ভহাঁদিগের অমন্রম ও মানভ্রংশ হুইল, 
লঞ্চিত ধন ক্ষয় হইল, এবং স্ব স্ব বাণিজ্াাগারের 

কর্্ বন্ধ ছইয্বা, ভছাঁর। জনসনাঁজে এরবঞ্চক ও বিশ্বীস- 
ঘাতক বলিয়! পরিচিত হুইয়! দকলের অনাদরণীয় ও 
অবিশ্বস্ত হুইলেন। ঘদ্দি ভাহার। বুদ্ধিবাত্তি ও ধন্ম- 
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প্ররত্তির অমৃতষয় উপদেশ গ্রহণ করিয়। ও নিক 
প্রব্নতিদিগকে তাঁহাঁদের বশবর্তিনী রাখিয়া, স্ব স্ব অর্থ 
সামর্থা ও আয় বায় বিবেচন1 পূর্বক বাঁণিজ্য-কার্যয 

নির্বাহ করিতেন, এবং নিঃস্বার্থ ও লোক-হিতার্থা 

হুইয়! যখাঁনিয়মে ব্যাঙ্কের কর্ম সম্পন্ম করিতেন, তবে 
এপ্রকাঁর ছুর্ঘটন। কখনই ঘটিত ন!, এবং ভীহাদিগন্ধেও 
এরূপ লজ্জা ও কেশ কদাঁচ প্রাপ্ত হইতে হইত ন]। 

যখন জগদীশ্বর আমাদিগের বুদ্ধিরত্তি ও ধর্মপ্রবাত্তি 

সমুদায়কে অপরাপর মনোরভ্ি অপেক্ষায় প্রধান 

করিয়াছেন ও বাহা বস্তু অমুদাঁয়কে এ নকল প্রধান 

রত্তির চরিভার্থতা সাধনের অনুকূল করিয়! স্থ্টি করিয়া" 
ছেন, এবং যখন উহ্বাদিগের উপদেশীনুষায়ী কার্য 
কম্টিলেই সুখোৎপন্তি ও তাহা! না করিলেই অনিষ্টোৎি- 
পত্তি হয়, তখন লোঁক-যাত্রা-নির্বাহার্থে বুদ্ধিত্তি ও 

ধর্মপ্রতৃত্তির অনুমোদিত নিয়ম জমুদীয় সংস্থাপন কর! 

সর্বতোভাঁবে কর্তব্য । কিন্তু ঘে দেশের সর্ব সাধারণ 
লোকের বুদ্ধিবত্তি ও ধর্মপ্ররত্ি যখানিয়মে মাজ্জিত ও 

উন্নত ন। হয়, তথায় স্ুবিবেচনা-লিদ্ধ ব্যবহার-এ্রণাঁলী 
সংস্থাপিত হওয়া জভ্ভাবিত নহে । মৃড়দিগের সমাজে 

বাল করিলে, পরম ধাঁর্সিক জ্ঞানী পন্জ ব্যক্তিও তাঁহাদের 
নিকট পরাভৰ .প্রাণ্ত হইয় স্বাতিমত কার্যয সাধনে 
অর্পারগ হন। কত কত পরম ধার্শিক সাধু ব্যক্তি 

স্বদেশন্থ কুন্পহন্কারাঁবিষউ মূর্ধদিণথের অত্যাচারে যৎ" 
পরোনঠুন্তি ক্লেশ পাইয়া! থকেন পুর্বে এ কথার এনক 
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করা গিয়াছে, এবং এক্ষণেও ডুই চারি উদাহরণ প্রদর্শন 
করা যাইতেছে, তাহ পাঁঠ করিলেই এ বিষয়ে পাঠক 
বর্গের বিলক্ষণ প্রতীতি জন্থিবে | 

ষদি কোন বাক্তি কলিকাঁভাঁয় বিদ্যাঁভাঁস করিয়। 

পলীগাঁমে শিয়া অবস্থিতভি করেন, এবং তথায় বিশিষ্ট 

পূপে বিদাঁলোচন। করিতে বাসনা করেন, তবে তিনি লে 

স্থানে আপনার এযোঁজনে।পযোগী পুস্তক লা পাইয! 
সাদ্ভিশয় ভগোৎসাহ হইবেন। হয় ত, আপনার 

ভান্ডিলযিত বিষয় আুলিদ্ধ হু ওয় ছুঃলাধ্য দেখিয়া সে স্ান 

একৈবারেই পরিত্যাগ করিবার নিশিত্ত যত্তবাঁন্ হইবেন । 

যদ্দ তর্স্থ লোকেরা শ্রডাকরপ শিক্ষা গাহি, রঃ 

তদ্্রারী বিদাার মর্ষযাদ। ভআবগত হইয়! তাঁহার অস্কু- 

শীলনার্ঘে উত্তমোত্তম পুস্তকালয় স্থাপন করিত, তবে 
বিদ্যার তধাঁর বাস করিছল, জ্বান-তৃষ্চীঁকে চরিতার্থ 

করিয়া সুখে কাল যাপন করিতে পারিতেন। 

* পল্ীঞানে যে উত্কউরূপ বিদ্যা হিক্ষাঁর উপায় নাই 

ইস1 গ্রাসিদ্ধই আঁছে | কলিকাঁতীস্ত বিদ্যালয় লমুদায়ে ও 

ঘেপ্রকার প্রণালীক্রমে অধায়ন ও অধ্যাপনা সম্পন্ন হয়, 

তাও উত্তম নহে; তাঁছাতেশ বিস্তর দোষ আঁছে। 

এ সমুদয় বিদ্যাঁলয়েও বালকদ্দিগের জমুদার় মলোরত্তি 

ঘথালিয়মে চালিত, বর্ধিত ও নিয়োজিত হয় না, এবং 

শনেকানেক সর্ধবতলোক-শিক্ষণীয় পরম-শুভ-দায়ক 
অত্যাবশক বিজ্ঞানশান্রত উপদিষ্ট ছয় না। যদি 

এতক্ষেশীয় কোন মার্জিত-বুদ্ধি বিচক্ষণ ব্যক্তি তদ- 
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পেক্ষাঁ় উৎক্কষ রীতিক্রমে স্বীয় সন্তানদিশকে শিক্ষিত 
করিতে অভিলাষ করেন, তবে যভ দিন অন্যান্য লোকে 

ভাহার নায় জ্ঞানাপর হইয়া আপন আপন পুভ্রদিগের 
পূর্বোক্ত প্রকার শিক্ষা সাঁধনার্থ তছুপযোগী বিদ্যালয় 
সকল সংস্থাপন না করিবেন, ততদিন তিনি কখনই 
ক্ুতকার্ধা হইতে পারিবেন না । বাস্তবিকও, এক্ষণে 
কোন কোন ব্যক্তিকে এতদ্দেশীয় বাঁলকদিগের উৎকট- 

রূপ শিক্ষা লাভের অন্ুপায় চিন্তা করিয়া! আক্ষেপ 
করিতে দেখা যায়, কিন্ত ভীঙ্থাদের সংখ্যা অধিক লছে। 
বু লোকের সগবেত চে বাতিরেকে এতাদৃশ বিষয় 
কোঁন দ্রমেই অম্পন্ন হইতে পাৰে ন1। 

এ দেশে যে সকল কুপ্রথ! প্রচলিত ছইয়াছে ও 
আন্রতা লোকদিগের অশেষশপ্রকার কুসংহ্তার জন্ষিয়া 

অহরহ যেরূপ অনিষ্ট উৎপন্ন হইতেছে, ভাঁহাঁ এত- 
দেশীয় ইংলগুটয়ভাঁষাব্যায়ী অনেকানেক ব্যক্তি সৰি- 
শেষ অবগত আছেন । কোলীন্য-মর্ষ্ণাদা, অপ্প বয়সৈ 

বিবাহ, বিধবদিগের গুন.-সংক্কারি-প্রতিষেধ ইত্যাদি 

কুপ্রথা দ্বার! ষেপ্রকাঁর পাপানল প্রস্বলিত ও প্রভূত 
ছুঃখ উত্পাদিত হইতেছে, তাহ1 প্রতাক্ষ দেখিতেছেন। 

তথাপি লোঁকভয়ে সকল কুরীর্তির উচ্ছেদ-সাঁধলে 
সমর্থ হইতেছেন না। 

কোন কোন দেশের লোকে সুরা! অহিফেণ প্রভৃতি 

মাদক-সেরনে অত্যন্ত আসক্ত হগুয়াতে, আপনাদের 

বিশিষনাক্ষকলিষ উত্পাদন করিতেছে । কোন সন্বদ্দি- 
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শালী স্বদেশছিতৈষী ব্যক্তি স্বদেশীয় লোকের এই 
বিষম বিপরিত কুব্যবহর রহ্থিত করিবার মানস করিলে, 

কোন মতেই কতকার্ধা হইবেন না বরং ভীহার স্বীয় 

সম্তাঁদদিগকেও এ বিষয়ে নিরন্ত রাখ] সুকহিন ছইবে। 

তাছার1 চতুর্দিকে হুদৃষ্টান্ত দৃষ্টি করিয়া, হয় ত, 
অবিলম্বেই তাহার অস্ুবত্তর্ণ হইবে। যত দিন তত্ত- 

গোশীয় লোঁকের নেই ছুষ্ট দেশাচাঁরকে অধর্ম“জনক ও 
দুঃখ-্দায়ক বলিয়া হুৃদয়ঙগম না হুইবে, তত দিন তাহা? 
রহিত হইবার ভ্তাঁবদ। নাই ।ঞ্ অতএব, জর্বৰ 
সাধারণ লোকে বিহিত বিধানে বিদাণনুশীলন পুর্ববক 
ভেখতিক১ শারীরিক ও ধর্মবিষয়ক নিয়ম শিক্ষা ল' 

করিলে, কোন গ্রমেই কোঁন দেশের সমধিক কল্যাঁণ 
হইবার উপায় নাই। 

কিন্ত এক্ষণে সর্ব-দেশীয় লোকের যেপ্রকাঁর কুসং- 
সবার জন্বিযাছে ও সর্ব দেশেই যেরূপ রীতিবর্ত্ব 
প্রচসিত হইয়াছে, তাহাতে এই পরম-শুভ-দায়ক 

অভিপ্রায় অম্পন্ন হওয় ছুংসাঁধ্য বোঁধ হইতেছে: পূর্বেই 
উল্লিখিত হইয়াছে লোকে কেবল অর্থ উপার্জন মাত্র 
আরীর-ধারণের এরধাশ প্রয়োজন ও জীবনের সার কার্ষয 

বিবেচন। করিয়া তদনুযাঁয়ী বাহার: করে । জন-দমাঁজের 
ক পপ পান্না ৪০ পিসি পপ বপন নিন পলিপ পপর উপ উপ ০০ জানব 

কট এতদ্দেশীয় যুলক"সন্প্ররায়ের মধ্যে উর নি 

প্রত ভইয়!ছেন। ভাতার ্তরাপান কর গঠিত বলিয়? 

শীঙার করেল না, বরং গুণকাঁরী বোধ করেন । অতগল, 

পরিশি্টে ও বিষয় বিচার কা যাইবে 



8৪ ধর্ম-বিষয়ক নিয়ম-লঙ্ঘনর ফল। 

অধিক লোক কেবল ধন-লালমাকে চরিতার্থ করিবার 

নিদিতেই ব্যগ্রা; মাঁনব-জশোর সার্কা-আাধক প্রধান 

প্রধান বৃত্তিদিগকে চালনা করা যে অত্যন্ত আঁবশাক, 

ইহ ভ্রমেও এক বাঁর চিন্তা করে না| যাহার! স্বাবকাশ 
ও সনুপায় থাকিতে জ্ঞানচর্চা! ও ধর্মাসুশীলম না করে, 
তাঁছাদের অপরাধের আর পরিসীমা নাই কিন্ত 

শ্রমোঁপজীবী সামান্য লোক প্রভৃতি যাহাদিগকে সমস্ত 
দিবলই শারীরিক পরিশ্রমে নিগুক্ত থাঁকিতে হয়, 
তাহাদের ষথানিয়মে বিদ্যালোচন! করিবার, অম্ভাবন্গ 

নাই! বাহাদিগকে সমস্ত দিবম কায়ক্লেশ .করিকা 

জীবিক1 নির্বাহ করিতে হয়, তাহাদের বিদাাশিক্ষার্থে 
কিছুমাত্র অবসর থাঁকে না, এবং ১০1 ১২ ঘন্টা 

শারীরিক পরিশ্রমের পরে বুদ্ধিরভ্তি-চাঁলনার€ সামর্থ্য 
ধাঁকে না। যেসকল ব্যবসায়ী লোকে প্রাতঃকালাবপি 

সায়ংকল বা রাত্রি ৯। ১৯ ঘণ্টা পর্যন্ত বিষয়-বাপিখতর 

বাশপৃত থাকে, তাহাদের জ্বানান্গুশীলনের অবকাঁশই 

বা কোঁথাঁষ ? যোগাতাই বা কোথায় ?"ফলতঃ, প্রচলিত 

সাংসারিক নিয়ম পরিবর্তন করিয়া শারীরিক পনর, 
শ্রমের হ্রাস না করিলে, অপর সাধারণ সকল লোকের 

যথেবচিত বিদ্যা শিক্ষায় সমর্থ হওয়া কোন ক্রমেই 
সম্ভাবিত নহে । এই লমুদীয় অভিপ্রায় পাঠ করিয়া 

কফেছ যেন এরূপ বোর লা করেন যে কিছুমাত্র 

শারীরিক শীস্িশ্রমের আবশ্াকতা। মাই । প্রভাত, তাছছ। 

খডিত হকারী ও লিভান্ত কর্তব্য | শরীর চালনা 



ধর্ন-বিষয়ক নিয়ম-লঙ্ঘমেরফল । ৪৫ 

করিলে, শারীরিক স্বান্থ্য লাভ, দেছের লক্ৃতা-বোঁধ, 
চিত্ব-স্ফুর্তি ও অভিপবিত্র সুখানুভব হয় ।  বিশেষভঃ, 
ফেব শারীরিক সুস্থতা মাত্রের উদ্দেশে অঙ্গ চাঁন! 
করা অপেক্ষায় সাংসারিক প্রয়োজন সাধনার্থে পরিঅম 
করিলে, শরীরের অধিক সুস্থত1 ও, মনের অধিক সুখ 
উৎপন্ন হয়। অনতিদীর্ঘ কাঁল পরিষিত পরিশ্রম করা! 
অন্তি উপকারক ও সকলের পক্ষেই বিধেয়। পরিশ্রম 
মাঁত্রকে অনিষ্টকর জ্ঞান করা মৃর্খতাঁর কর্ম; কেবল 
তাহার আঁভিশযাই অর্পকাঁরক ও নিন্দনীয়। দীর্ঘকাল 
বাপিয়া নিয়মাতীত প্রগচিজপ পরিশ্রম করিলে, 

বার্ষ/ক্ষয় ও রেশানুভব হইয়। বুদ্ধিবত্তি ও ধর্মপ্ররতি 
চালনায় অপাঁরশ হইতে হয়। 

পরমেশ্বর মন্ুযযুদিগকে যে সকল প্রধান বিষয়ে অধি- 

কাঁরী করিয়াছেন, তৎসম্পীননার্থে সচেন্টিত থাকাই 
ভাহাঁদের প্রধান কার্চা | তবে শরীর রক্ষা করিতে 
হুইলেই অন্ন, বজ্র ও বাসস্থান আবশ্যক; এপ্রযুক্ত 

তীহার1 সেই সঙ্গুদয় বস্তু. আহরণ ও প্রস্তত করণের 
উপযোগী বুদ্ধি, বল ও শিপ্প-জ্ঞান প্রাপ্ত হুইয়াছেন। 

অতএব, এই সকল নিকুষ্ট কর্ম ম্পাদনার্৫ধে কষি, শিল্প 
ও বাণিজ্যাদি ব্যন্লযুয়ে নিযুক্ত হওয়া! নিন্দলীয় নহে। 

কিন্ত নিক্কষ বিষয় সাধনাঁর্থে উত্ক্ষট বিষয়ে অবহছেল! 
কয়। কোন ভ্রমেই বিধেয় নয়। সর্ধদেশীয় ধনীদিগে- 

রই বালন। এই যে, আপনার] এশ্বর্কাভোগে মগ থাকিয়া 
পরম সুখে কাল যাপন করেন, আর অন্য লোকে কেবল 



৪৬ ধর্ম্-বি্যিয়ক নিয়ম-লজ্বনের ফল । 

তাহাদের ইঞ্জিয়-লেব1-সাধলীর্থে নিযুক্ত থাকিয়া কউ” 
শষ্টে দিনপাঁত করে! কিন্তু এরূপ বিবেচন। করা ঘোরতর 
অজ্ঞান ও লাতিশয় স্বার্থপরতার কার্ধা। ঘাস্থার। 

পযরমেশ্বরের লিয়ম অস্ুমন্ধাঁন করিয়াছেন ও তদর্থে 

মানবন্প্রক্তির বিষয্কু পর্যাণালোচনণ করিয়া? দেখিয়াছেন, 

উহার? উক্ত মতে কোন মতেই সম্মত ছইতে পীঁয়েন ন1। 
কোন দেশের কোঁন-শ্রেণীস্থ লোকে কেবল কাঁয়িক ক্লেশ 
করিয়া আয়ুঃশের করিবার নিমিত জঙ্ গ্রহণ করে নাই। 
পরমেশ্বর ধনী মধ্যবস্ত্ণ নির্ধন দকল-শ্রেণীস্থ লোঁককেঈ 

বুদ্ধিবত্তি ও ধর্মপ্ররত্তি প্রদান করিয়াছেন, এবৎ এ 
মমুদায়ই ষে জঅর্বাপেক্ষা প্রধান বৃত্তি তছাও সকলের 
হ্বরয়দম করিয়া দিয়াছেন । ধনহীন ইতর লোঁকদিগের 
এ সকল বৃত্তি ষেবিফলে যাইবে, ইহা! কখনই সর্বব- 
লোক-্পাঁলক পরম, প্রিভা পরমেশ্বরের অভিপ্রেত 
নছে। যদি তাহার! ভার-বাঁহ পঙ্দিগের নায় কেবল 

গলদঘর্শ কলেবরেক্কায়িক ক্লেশ করিবার নিমিত্তেই স্ষ্ট 
ছইত, তবে ভিনি তাহাদিগকে এ জমুদাঁয় মহীয়মী 
মনগোরতি কদাচ প্রদান করিতেন শ)। অতএব, জর্ব্ব- 

সাধধারণেরই স্বস্ম জীবিকা নির্বাহ করিয়া প্রতিদিন 

কিছু কিছু নম জ্ঞান ও ধর্সচর্চ [য়.এক্ষপণ কর! কর্তা | 
লামাপা লেোকরুদিগের এপ বাবার করা যাঙ্াাতে সুগম 

্ছরাডি ধলী ও জ্বাঁলী দিগের তদর্থে চেষ্টা করণ 
এবং যাছাছিযজ। র।জগুকষদিগের তদসুকুল নিয়ম সমুদয় 

ধারপ্াকা।সর্বতোভাবে বিধেয়। 
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এক্ষণে কর্থোপিজীবী লোকদিগকে দিবসের অধিক 
তাঁগ তিবয়-কার্্ে লিখুক্ত থাকিতে ছয় বলিয়া এপ্ক্ষার 

অবধারণ কর। উচিত ন্ছে, যে, চির ফাঁলই মনুষাদিগফে 

এইরূপ কুরীতিস্পাশে বন্ধ খাঁকিতে হইবে । পরমেশর 

স্র্উিকালেই এ আশঙ্কার সম্ভবনা নিবারণ করিয়ণ রাখিয়- 
*ছেন। ধাহীদিগের ভ্ঞানাম্বশীলনে অনুরাগ ও উত্সাহ 
আছে, তাহার! এক্ষণেও তদর্থে উপায় ও অবকাশ 
করিয়া লয়েন | এক্ষণে যাহাঁদিগকে ্লান্তিকর প্রগাচ 

গ্ারিশ্রম করিয়া! জীবিকা নির্বাহ কট্রিতে হয়, তাহাদের 

বুদ্ধিরত্তি ও ধর্প্ররত্তি গরিচালনার্ধে অবকাশ পাওয়া 

ছুক্ষর বটে; কিন্ত ইদানীং বিজ্ঞানশাজ্ত্বের। বিশেষতঃ 

শিপ্পবিদ্যার যেপ উন্নতি হইয়া! উঠিতেছে, তাঁছা। 
দেখিয়া বোধ হয়, উত্তর কালে মনুষা-জাতির কাঁয়িক 

শ্রমের লাঘব হুইয়খ অগ্প কালে সংসাঁরশনির্ধাহের 
উপযোগী লমুদায় কার্ধয সম্পন্ন হইতে পারিবে । গরমে 
শর মনুব্যকে যদর্থে বে শক্তি শ্রদান করিয়াছেন, 
তিনি তদর্থে ভাহ দিয়োজন ন1 করাতেই, আশেষতিধ 

ক্রেশ ভোগ করিতেছেন ইংলগুখদি যে সমস্ত দেশে 

শিল্পবিদ্যার বিশিষ্টপ উদ্াতি হইয়া! নাঁনাবিদ শিল্প 

ঘন্ঘ নির্শিত হইয়াছে, ভথাঁকাঁর ধদলোভী লোকের! 

তঙ্গারা ম্বাবকাঁশ লাভের চেষ্টা না করিয়ী কেবল 

অপর্যনাগ অর্থ উপীণর্জনেরই পন্থা দেখেন | ভাহাদের 

'অতিপ্রবল অর্জনল্পৃহা"ত্তি বুদ্ধি ও ধর্মপ্রবত্তি সমু. 

দায়কে পরাভূত করিয়া রারিীছে, তাস্কার সঙ্দেই মাই। 



৪৮. ধর্্-বিষয়ক নিয়ম-লঙ্ঘনের ফল । 

জগদীশ্বর কি এই লিমিত্তে আূাদিগকে বান্পের অস্ভুভ 
পভাব প্রকাশ ও বাম্পীয় যকতর ছির্দাণ করিবার শক্তি 

প্রদান করিয়াছেন যে, আমরণ তঙ্সছকারে পুর্ব 
গেক্ষাঁয় অধিক পরিমাণে ভোঁজা ও ব্যবহার্য সাঁমত্রী 
প্রস্তুত করণার্থেই যাবি কাঁল লিষুক্ত খাঁকিব? তিনি কি 

ফেব এই নিশিত্তে আমাদিগকে জড় পদার্থ বিশেষের 
সাধারণ গুধ ও আশ্চর্ধ্য শক্কি নিরূপণ করিবার ক্ষমত" 
দিয়াছেন যে, ভুরি ভুরি গৃহনির্মাণ ও রান্দি রাশি বস্ত্র 
বয়নাদি নিক্কষ্ট কর্ণ সম্পীদনারেই সেই ক্ষমতা নিয়ো 
জল করিব? এক্ষণে বাম্পীয় পৌত দ্বারা এক বছুসরের 

পথ এক মাসে ও বাম্পীয় বথ সঙ্ছকাঁরে এক মাসের পথ 
এক দিবসে ভ্রমণ করিতে সমর্থ হওয়া? যায় ইহা কর্ণছাঁরও 
অবিদিত নাই । জগদীশ্বর আমাদিগকে কি নিমিত্তে এই 
লমস্ত অদ্ভূত ব্যাপার সম্পাদন করিতে জক্ষম করিয়াছেন, 
তাছ। বিবেচনা কর কর্তব্য । আমন ও ধর্খের প্রাধান্য 

স্বীকার করিয়া এ শ্রস্তাব অর্র্বতোঁভাবে বিচাঁর করিয়া 
দেখিলে বোধ হয়, আমর! উপজীরিকা নির্বাহছার্থে 

আঁবশাক মত পরিশ্রম করিয়া বুদ্ধিরতি ও ধর্ম প্ররতি 
পরিচালনার্ধে যথেষ্ট অবকাশ প্রাণ্ড হইতে পারি এই 
অভিগ্রায়ে, . পরম-মঙ্জগলাঁকর পরমেশ্বর আমাদিথকে 

ব্জনির্মাপের ক্ষমতা দিয়াছেল ও বাছ্য বন্ত সমুদায়ও 
ভাহাঁর উপযোগী করিয়া সি করিক্রাল্ছিন। : অতএব, 
যেরূপ জাঁহনারিক লিয়ম প্রচলিনাারিলে, অর্বশ্রেণীক্ছ 
লোকজহ 2০ নির্বাহ কাপল ক্ষণ বিষয়"কার্যা 
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করিয়া অবশিইউ কাঁল জ্ঞান ও ধর্ম চর্চায় ক্ষেপণ করিতে 
পারে ও ভদ্দারা সর্বশ্রেণীস্থ লোঁকেই সমানরূপ সখ 

সচ্ছন্দভ1 জন্তে'গে অধ্িকাঁরী হইতে পারে, নেইরূপ 
সাংসারিক নিয়ম প্রচলিত করাই আবশাক। লোঁকে 
যদ্দি সবিশেষ মনোঁষোগ পূর্বক মানবস্প্রক্ভির বিষক়্ে 

সুশিক্ষিত হইয়া ও বিশ্ব-কাঁর্য্ের পর্য্যালোচন। পুর্বক 
পরষেশ্বর-প্রতিষিত প্রাকৃতিক, নিয়ম সমুদ্র নিন্ধপণ্ 
করিষা+ তদনুষাঁয়ী ব্যবহার করিতে প্রবত্ত হয়, ভন 
অর্ড্য লোকের অবশ্যই জঙ্গাপারুণ জরীবদ্ধি ও সুখোন্ত্ি 

হু, তাঁছাঁর সন্দেহ নাই। এক পুরুষে বা ছুই পুকষেই 

যে এই মনোরম মনোরথ পুর্ণ হইবে, ইহ1 আঁবাঁর 
অভিপ্রেত নহে । মনুষোর ষেপ্রকার প্রকৃতি ও যা্বশ 

অপ্পে অল্পে তাহার অবস্থা পরিবর্তিত হইয়া 
আসিয়াছে, তাহাতে এরপ্ আতঙ্খ উন্নতি হওয়া কোন 

ক্রমেই সম্ভতাবিত নছে । এই সকল পরম শুভকর সন্কস্প 
সিদ্ধ হুইভে কত শতাব্দী গভ হইবে তাহার দিশ্চর 

কি? কিন্ত যখন এ সমস্ত শুভদায়ক অভিপ্রাষ আমাদের 

প্রক্কতি-মূলক, সুতরাং পরমেশ্বর-প্রতি্ঠিত অখণ্ড 
নিয়মের অনুগত, তখন কোন না কোন কালে যে ও 

সমুদ্দায় জম্পন্ন হইবে, তাহার সন্দেহ নাই | 
যেমন জননমাজন্ জর্বব সাধারণ লোকের মূর্খতা, 

স্থুপ্ডিত সদাশয় ব্যক্তিদিগের শুভাভিপ্রায় সপ্পন্ন 

। হইবার এধাল গ্রাতিবন্ধক্ধ, অর্থ ও বংশশমর্ধ্যাদার অভি- 
মাত গেৌরযও ভাহীদের মুভিত সমদয় লাভ ও লোঁকের 

টি 
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জীরদ্ধি সম্পাদনের সেইরূপ প্রতিকূল । ধনমাত্র মান সন্ত্রম 
উপার্জনের উপায় বলিয়া নির্ধারিত থাকাতে, তাহাই 
সংসারের সার বস্ত বিবেচনা করিয়।, লোকে অশেষ” 
রূপ ক্রেশ স্বীকার পূর্বক প্র“ণপণে অর্থনঞ্চয়ে সচেষ্ট হয়, 
এবং ধর্মীপন্ন বিচার পরিহার পূর্বক ধন-ভৃষ্ণাতুর 
সন্ত্রান্ত বিষয়ী লোৌকদিগের চরিত্রকে আদর্শ স্বরূপ জ্ঞান 
করিয়া ভদনুরূপ আচরণ করিতে প্রত হয়। বন্ুস্মূলা 

পরিচ্ছদ, উত্তম বেশ ভূষণ, বাঁহ্য আঁড়ন্বর, উদ্বাছ-বিষয়ক 
কুলকন্ম, নিভা নৈমিত্তিক ক্রিয়া কলাঁপে বহুতৰ বায় 

ইভাঁকাঁর সমুদায় ব্যাপার সম্পঙ্গ করিতে পীরিলেইঃ 
এ দেশে ঘথেষউ সুখ্যাতি ও বিশিষ্ট সমাদর লাভ কর 

যায়। বাহার প্রচুর সম্পন্ভি আছে, দে অভিশয় 

অসচ্চরিত্র হইলেও, লোকে ভাঁছাঁকে অনামান্য যনুষা 
জান করে, এবং যে ধনবাল বাড্ি উল্লিখিত গ্রকাবে 

আপন অর্থ বায় করিয়া সকলের মনোরঞ্জন করেন, 
ভীহার ষশোগাল চতুর্দিক্ হইতে আত হইতে থাকে | 
তিনি ধনসহগ্রহ্থার্থে চেৌর্ধয। প্রভারণা, বিশ্বাসঘাতকতা 
পতি লানাপ্রকাঁর বিষম বিগহ্িত কর্ম করিলেও, 

টিাপবধদিত ও অবমানিত হুন না । নিদ্ধন লোঁকে 

অভ ভ্ঞামসম্পন্গ ও পরম ধার্পিক হইলেও, ভাদুশ 
ধলীসব্যক্তির অসামান্য মালের দশাংশের একাংিশও 

আধ ন।। তিলি বাঁহ্য আড়ম্থর দ্বার মলের মালিলা 
গোপলীফিরিয়া রাখেন, এবং লোকেও অন্তবের পৰিত্রতা 

নিয়ে দি লা রাখিয়া -বাহা শোভারই পুজা করে । 



ধর্ঘা-বিষয়ক নিয়ম-লঙ্বমের ফল । ৫১ 

ধনাঁচ্যদিগের চরিত্র অতিমাঁত্র দুষিত, হইলেও, লোঁকে 
তাহাতে বিরাগ প্রকাশ করে না, বরৎ তদ্দষ্টে আপন?” 
রাঁও সেইরূপ চজিতে আঁরস্ত করে। প্রায় সকল দেশেই 
ধন সম্পত্তির লমনি আদর' আছে বলিয়া এরূপ .অব- 
ধারণ কর] কদাঁপি উচিত নহে যে বিশ্বাধিপতি ধনকে 
সর্ধবোপরি পুজনীয় করিয়ণ স্যফ্ি করিয়াছেন ।. লোঁকের 
ঘখন যেরূপ সংস্কার থাকে, তখন তদনুষারী আঁচাঁর ব্যব- 

হাঁর প্রচলিত হয়। অত্যন্ত অসভ্যাবস্থায় জিঘাঁংসাদি 
নিকষ ব্ত্বি অমুদায় প্রবল থাকে, সুতরাং তখন 

নিষ্টর-স্বভাঁব যুদ্ধ-ক্ষম বলিষ্ঠ ব্যক্তিরাই প্রধান পদ 
পণ্ড হয়, এবং বোধ করি, তত্কাল-সুলভ দনধিক সুখ 

মন্তোগ করিতে অমর্থ হয়। ভারতীয়-মহাসাগর-স্থিভ 
দ্বীপ-বিশেষের লোঁকদিগের মধ্যে ষে ব্যক্তি মনুষ্য বধ 

করিয়া] নিজ গুহে যত নর-কপাল সংগ্রহ করিতে পারে? 

মে ভদ্দেশীয় লোকের নিকট তত জনাদর প্রাপ্ত হয় । 
বোঁর্ণিও, সেলেবিজ, মলুক্ এভূতি নাঁনা-দ্বীপ- নিবাসী 
ছেোরফোরশ্নামক লোকদিগের মধ্যে এইপ্রকার প্রথা 
প্রচলিত আছে যে, নরহত্য। করিয়। তদীয় কপাল এঁদ- 

শন করিতে ন! পারিলে, বিবাহ হয় ন1। এক্ষণে ধাহারা 

সভ্য জখতি বলিয়া! বিখ্যাত' আছেন, তাহাদের বুদ্ধিবত্তি 

ধর্মএবতি সমুদ্ায়ের বিস্তর উন্নতি হইছে তাঁহার 
সন্দেহ নাই, কিন্ত তাহাদের এ সকল প্রধান রতি 

আদাঁপি নিকুষ্ট বত্িদিগকে আঁয়ত করিতে পারে নাই। 
ভউাসাঁদের অর্জনস্পৃহাদি, কতকগুলি নিকৃষ্ট প্রকৃতি 
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অতিশয় বলবভী থাঁকাঁতে, ধনই সর্বাঁপেক্ষায় স্পুহুণীয় 
,ও আঁদরণীয় বলিয়! জ্ঞান আছে। ইংরেজদিগের অুদ্ধ- 
প্ররত্তি ও ন্যাঁয়-বিকদ্ধ তারতবধাঁয় বাণিজ্য এ বিষয়ের 

বিলক্ষণ দৃষ্টান্ত-স্থল ! কিন্ত মনুষ্যের পক্ষে জ্বান-রত্ব 
ও্রধান রত, এবং ধন্ম কূপ পরম পদার্থ কল অপেক্ষায় 
পুজনীয় । অতএব, যণ্পরিমাঁণে মাঁনববর্গের বুদ্ধি ও 

ধর্খপররত্তি সমুদাঁয় উন্নত হইয়া নিক্ুষ্ট প্ররতিদ্দিগকে 
বশবর্তিনী করিবে তৎ্পরিমাঁণে ভূমগুলে জ্ঞান ও 

ধর্দ্দের সমাদর বৃদ্ধি, হইয়া! পরমেশ্বরের পরম শুভকর 
অভিপ্রায় সমুদয় সম্পন্ন হইতে থাঁকিবে 1 

পরমেশ্বর আমাদের বুদ্ধিরত্ভি সমুদাঁয়কে অপরাপর 

লমুদায় মনেরত্তি অপেক্ষায় প্রধান করিয়াছেন ও 

বাহা বস্তু সকলও তাহাদের সহিত সমঞ্জনীভূত করিয়া 

স্ম্টি করিয়াছেন । অতএব, ভূমগুলে যে ব্যক্তির এ 
সমুদ্বায় মনোরত্তি সর্বাপেক্ষা বলবভী, ভাঁহাকেই 
সমধিক জমাঁদর করিয়া প্রধান পদ্দ প্রদান করা কর্তব্য, 
এবহ লোকের জ্ঞানন ও পর্মের তারতম্যান্নসারে মান, 

মর্ধযাদ?, ও পন্দোন্নতির তারতম্য হওয়া সর্বমতোভাবে 

বিধেয়। এইপ্রকান্র গুণাগুণ অনুসারে লোক-শ্রেণীর 

ইতর, (বিশেষ করা পরমেশ্বরের অভিপ্রেত, এবহ এই 

প্ৰুক কার উত্কর্মশাপকর্থ বিবেচন1 করিলেই, এ বিষয়ে 

৪ নিয়মানুযায়ী কার্ধয করা হুয়। ফলতঃ ষখন 

দ্রগুবিষয়ে মনুষ্য-জাতির স্বভাঁব-নিদ্ধ অনুরীগ আছে, 
ধুতি জনদমাজের এইরূপ ব্যবস্থাই নংস্থাপিত হছুওয় 
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নম্ভব; কেবঙ্গ লোকের নলিক্কষ্উ প্ররতির অশ্রীবল্য এই 

পরম রমণীর মনোরথ ল্ুলিদ্ধ' ইনার প্রতিক 

হইয়াছে। . | 

. ধনশ্মর্ধ্যাদারি ন্যায় জিবন রর ৪৪ ওঁ 

আনিষ্ট-কারক। যদ্দি মান্য-কুলোস্ভব কোঁন বাক্তি 

অভ্যন্ত অসং পাত্র হয়, ক্রাক্ষণ-সন্তান যদ ঘোরতর খর 
ও অভিশয় অধান্মিক হছনঃ কুলীন-পুভ্ যদ্দি, সর্ধপ্রফার 

দুস্িষীতে আসক্ত হন, এবংপ্রাজকুমার মবদ্দি পিশাচ 
অসদাঁচরণেই নিয়ত নিযুক্ত থাকেন তথাপি লোক - 

সমাজে সম্পূর্ণরূপ মান্য ও আঁদরণীয় বলিয়! গণা হুন। 
হীন-বর্ণ অকুলীন ধনহীনদিগকে শ্টীহাদিগের অবশীই 

পুজা করিতে হয় | যখন জগদীশ্বর আঁমাঁদিথকে 

লোকান্গরাগপ্রিয়তা-বত্তি প্রদান করিয়াছেন, তখন, 

সকর্ন্ানুষ্ঠান পুর্বক লোকের অনুরাগ আর্থন! কর! 
অন্যায় নহে, এবহ যখন ভক্ভিবিতি প্রদান করিয়াছেন, 

তখন উপযুক্ত গুণবান্ পাঁত্রকে জমাঁদর কর তাহা 

অনভিপ্রেত নহে, প্রভাত, সদ্দলৎ্ বিবেচন! পূর্বক বা 

যোগ্য পত্রে ভক্তি নিয়োজন করণ তাহার অভিপ্রেত, 

তাহার সন্দেহ নাঁই। মসুষোর মনঃ-কপ্পিত কুল- 

মর্থণদানুনাঁরে অশেব-দোঁষাকর গুণ-শুন? ব্যক্তিরা 

যেশীন্ত-স্বতাঁর গুণ-সম্পন্ধ মনুষ্যগণ কর্ভৃক নমক্ষত ও 

পুজিত ছয়, এবং তীহাদিশকে হেয় জ্ঞান করিয়া! তীছ1- 

দের উপর. প্রভুত্ব ও কর্তৃত্ব করে, ইছ কদাপি পরঘ- 
ম্যায়বন বিশ্ব-নিয়স্তার অভীষ নছে। পরমেশ্বর 
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প্রদত্ত শ্রধান শ্রধাল প্রষ্কত গুণ জমুদায়ই ভক্কির 

তাঁজল ; লোক-কণ্পিত রহশ-মর্ধ্যাদ! কদাপি তাঁছার 

বিষয নঙ্কে | 

এইরূপ অবিহ্থিত আচরণ পরমেশ্বরের নিয়মানুগত 
নহে; অভএৰ তদ্দাঁরা নানাপ্রকাঁর অনিষ্ট ঘটিতেছে । 
লোকে বাল্যকালাবধি অকিঞিত্কর কুল» মান, উপীঁতি 

এই সমুদ্ধায়েরই সমাদর করিতে শিক্ষা করে? যাস্থাতে 

যথার্থ কেংলীন্য ও যথার্থ শ্রেষ্ঠত1 লব্বা হয়, তন্থিবয়ে 

কিছুমাত্র দৃষ্টি রাঁখে নাঁ। অনেকে কুলীন বা ধনাঁচ্য 
লোকের সহিত সম্পর্ক করিবার নিমিত্তে ভত্তপ্বং শোপ্ভব, 
বুদ্ধি-হ্থীন, ব্রিপুতপ্রধান্, নিকষ্ট পাত্রের সহিত আপনর 

বছ- শু পবতী উৎত্ক্ট কন্যার বিবাহ দিয় স্বকীয় 

দেখহিরর বংশের অপক্লটতা সম্পাদন করেন । অপর 
পাত্রের শুরসে সেই কন্যার ঘত সন্তান উত্পন্ন হয়, 
তাছ্ছাহা ধর্ম ৪ বুদ্ধি শক্তি বিষয়ে অবশ্যই হীন হয়, 
তাঁহার লংখায় নাই! অকুলীন পন-হান লোকেরা যদি 

কেন ক্রমে কিছু আর্থ উপার্জন করিভে পরে, তবে 
তছ" স্বীয় পরিবারের ও জনস্মাঁজের উন্নতি সাধনাথে 

বায শা করিয়া কুলক্রিয়া করণার্থে সমপণ করে । তাহার? 

একট! ক্ুল-সম্পর্ক করিতে পারিলে, অত্যন্ত অভিমালী 

ও যশোভিলাবী হইয়া তদ্বিষুয্রে' অধিকতর উৎসাহী হয়, 
রি পুল? পুনঃ কুল- রম রিয়া কুল-মর্যাদা রূপ অঙ্ক- 

টু ডিবি ভুরি, অর্থ নিক্ষেপ করিতে থাঁকে । এ দেশের 

18 ইতবে দেও বহশনদর্তীদার বিলক্ষণ আদর 
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আাছে। ভত্রত্য যাঁন্য-বহশ্োোেজডৰ  ধনাঁটা ব্যস্ষির। 

আঁপনাদিশকে অপ্রাকত মনুষ্য জ্ঞান করিয়া? চলেন? এবহ 

অন্যান্য লোকে স্বকীয় কুলের উন্নতি-সাঁধলার্থে উহা 
দের সহিত সম্পর্ক করিবার নিমিত্ত উক্তরূপ বায় করিয়া 

থাঁকে। এতদেশীয় বল্লালসেন-সংস্থাঁপিত কেখলীন্য- 

, প্রথা দারা ষে সমস্ত মহানিষ্ট উৎপন্ন হুইতৈছে, তাঁছ] 

কাঁছারগ অবিদিত নাই । জন্ভ্রাস্ত-বংশোষ্িব ব্যক্তি” 

দিগের গুণাগুণ বিবেচনার প্রথা না থাকিলে, বহন 

মর্ধাঁদ? রূপ বিষময় রক্ষে যেরূপ ফল ফলিত হয়, এত" 

দেশীয় অজ্ঞানান্ধ কুলীন ও ধনীদিশের চরিত্র তাঁছাঁর 
দৃষ্টান্ত-স্থল । ঘে দেশে এইরূপ কুপ্রথ প্রচলিত আন্ছে, 

তত্রত্য তত্ব্দৰ্শ্শ সুবিজ্ঞ ব্ক্তিদিগেরও ভাঁহা অভিক্রুম 

করিয়া চলা সহজ বাপার নছে। 

অদ্যই যে বংশ-পরম্পরাগত মান ও উপাধি সমুদায় 
এক কালে রগ্ছিত হুইর1 বায়, ইসা আঁমাদিগের উদ্দেশ 
নছে। যখন মনুষ্য-সাপ্ধারণে ভচিতমত শিক্ষালাঁত 

করিয়া জ্ঞান ও দর্ষের সম্পর্ণ মর্ধযাঁদ। অবগত হইবে, এবং 

তৎসহকাঁরে এই প্রস্তাবোক্ত অভিপ্রায় সমুদয় অতি 
ঘথার্থ বলিয়া বিশ্বাস করিবে, তখন আপনা হইতেই এই 

পরম রঘণীয় মনোরথ পুর্ণ হইবে । কিন্তু এক্ষণে ইহ; 
আনাদিশের বক্তব্য বটে যে, বন্দবান, অক্ত্রাসম্ত লোকে 

জনসমাঁজে বিশিষ্টজপ গণ্য ও মাঁশ্ হইয়াঁও যে তছ্ুপ- 

যুক্ত শুণ-জমৃছ ধারণ করেন না, ইহা ভীহাদের পক্ষে 

অত্যান্ত লজ্জায় বিষ! উচ্চ পদের উপযুক্ত না হুইয়। 
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ভাঙ্গতে অধিন্ধঢ় থাকিতে, ছাঁসাল্পদ হইতে হয়া 
বাস্তবিক, এভদ্োশীয় বছু-দোধাঁকর বিদ্ব্যা-স্ন্য ধণ্সী 
ও কুলীন-সন্তানেরা বিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের উপহাঁস-স্থল 
হইয়াছেন বেশ, ভুষা, বাক্য শোভা এ জমুদায় ঘথার্ 
গুণের চিহ্বু নহে, বরং ষাহার! এই সমস্ত বিষয় প্রদর্দন 
করিয়! লোকের অস্থরাথ প্রার্থনা করে, ও থে সকল 
বাতি এই সমুদাঁয় বিষয়কে বিশিষ্টরূপ' আঁদরণীয় বোধ 
করে, এ উল্য়ঃপজ্ষই অর্ধাচীন বলির! অঙ্গীকার করিতে 
সয়! যদিও এক্ষণকার বিদাবান নামে প্রসিদ্ধ যুবক- 

দিগের মঙ্যে অনেকে অন্যান; বিষয় অপেক্ষা ষালের 

সৌন্দর্য্য ও পরিচ্ছদের পারিপাউটা বৈষয়েই বিশিষ্টকূপ 
মনোষেশণী হন। কিন্ত ভারভবধাঁয় প্রাচীন পণ্ডিত" 

দিগের এরূপ ব্যবহার, ছিল না। তাহারা এ সমুদাষ 
বিষয়কে সামান্য বোধ করিয়া জ্ঞান ও ধশ্মকে অমূল্য 
ধন জ্ঞাঁন করিভেন, এবং আপলাদের মধ্যে বাহার এ 

ছুই বিষয়ে শ্রেষ্ঠ, ভীহাঁদিগকেই যথার্থ শ্রেষ্ঠ ও পুজনীয় 
বলিয়] বিবেচন1 করিতেন । 

কিন্ত আঁজ্াদর ও লোকাহুরাগ্রিয়তারভিকে যথা!" 

নিরমে নেয়োজন নণ করাতে, এই বিষম দোষাকর 

বাবহারের উৎপত্তি হুইয়াছে বলিয়া, এ ছুই রত্তির 
উচ্ছেদ চেষ্টী করা কোন ক্রমেই কর্তব্য নছে ! এ উভয়ই 
মনুষ্যের স্বাভাবিক ব্ৃত্তি+ অতএব উচহ্বারা কোন কাঁলেই 
স্বকীয় প্রভাব প্রকাশ করিতে বিরত হইবে না| ভবে 
বৃদ্ধি ও ধর্ম প্রবৃতির প্রন্লতাঁর তাঁরতম্যানুসাঁরে উহা" 
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দের উপভোগ্য ধিষয় পরিবর্তিত হইতে পারে! কোন 

দেশের লোকে শরীরের চিত্র বিচিত্রতা, কোন স্থানের 

লোকে যুদ্ধ-সামর্থ্য, কোন জলপদ্দের লোকে বাঁ লোকা- 

চঁর-সিদ্ধ দলাধ্যক্ষত! বিষয়ে আপনার প্রাধান্য 

প্রদর্শন করিতে পারিলেই, জন-সমাঁজে সমাদর লাভ 

বরে। তাঁহাদের আত্বাদর ও লোঁকানুরাগপ্রিয়ত! 

বত্তি এই সমস্ত নিকট বিষয় প্রাপ্ত হইলেই, পরিভৃগ্ত 
হয়। যং্পরিমাণে বুদ্ধিরতি ও ধন্মপ্ররৃতি নার্জিত 

হয় তষ্পরিমাণে এ উভয় রত্তি উত্তরোত্তর উৎক্কউ 
বিষয় লাভাঁর৫ধ সচেষ্ট হয় । কালে কালে লোঁকে এ ছুই 

প্রবল প্রবৃত্তির চরিতার্থতা সাধনার্থে যে সকল অসাধ্য- 
সাধন কম্পে প্ররস্ত হইয়াছে ও প্রাণ পর্য্যন্ত পণ 
করিয়া অশেষ ক্রেশ স্বীকার পুর5সর যে সমুদায় সঙ্কট” 

জনক দুরূহ ব্যাপার সম্পন্ন করিয়াছে, তাহ! আঁলোচলন 

করিয়। দেখিলে, বিলম্ময়াপন্ন হইতে হয়! এ ভু 
'মনোরত্তিকে বিহিত-বিধাঁনাক্ুসারে উচিত বিষজ্কে 

নিয়োজন করিতে পারিলে; মন্তুষোর শারীরিক ও 
মানিক উন্নতি বিষয়ে বিস্তর উপকার দর্শে। ষদ্দি এইস 
প্রকার নিয়ম থাকে যে, লোঁকে কেবল ব্বকীয় গুণাঁছুসারে 

মল ও মর্ষ্যাদ প্রাপ্ত হইবে, এবং ধনাঢ্য, কুলীন বা 

ব্রাক্ষণ-সন্তাঁনেরাও শুণবান্ না হইলে, কোঁল ক্রমেই 
উপতভৃক মর্যাদার অধিকারী হইবে না, তবে এ সক 
মান্য-কুলোভ্ভব র্যক্তিকে স্বকীয় অন্ত্রম রক্ষপার্থে জ্ঞান ও 

ধর্মান্গুশীলন' বিষয়ে একান্ত মলে যত্ব পাইতে হয়, এবং 
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অপর লোকদিগেরও আপন আপন .গুণানুরূপ মান এ 

বশঃ প্রাপ্তির প্রত্যাশায় জাঁপনাদিগের বুদ্ধি ও ধর্ম 

প্র্নত্তির উন্নতি চেষ্টায় অনুরাগ ও উৎসাহ জঙ্ঘে। 

প্রত্যুত, 'বংশ-পরম্পরঠগত মান, মর্যাদা ও উপাধি 

প্রাপ্তির প্রথা প্রচলিত থাকাতে, মান্য লোকের মাল 

ও জন্ত্রম জাঁভ স্বকীয় গুণের উপর নির্ভর করে ন।, 
সুতরাং ভীহাঁদের জ্ঞান ও ধর্থোম্তি বিষয়ে ভাদৃশ 

মনোযোগ থাকে না! কাপ্পনিক কুলীনের, অর্থাৎ 

কুল-মর্যযাঁদা-বিশিষট বিদ্যা-রছিত অধর্মাক্রান্ত ব্যক্তির, 
অপর জাধারণের বিদ্যাশিক্ষা ও ভ্রীরদ্ধি-সম্পাদন 

বিষয়ে অনুরাগ প্রকাশ ও উৎসাহ প্রদান করেন ন?, 

বরং তদ্থিবয়ে প্রতিকুলতাই প্রদর্শন করিয়া থাকেন | 
কিন্ত বাঁছার। পরমেশ্বর-এ্রতিষঠিত এধক্লুতিক কুলীন, 

অর্থাৎ বাহার প্রথর বুদ্ধিরত্তি ও উত্ক্ষ ধর্্গ্রব্ত্তি 

প্রাপ্ত হইয়া! তাহাদিগকে বিছিত বিধানে চালিত, 

মার্জিত ও উন্নত করেন ভাঙার] অর্ধ সাধারণের জ্ঞান 

ও ধর্মোন্তি এবং সুখ ও সচ্ছন্দত। বুদ্ধি বিষয়ে অকপট 

আনুরাগ ও অবিচলিত উত্নাহ প্রকাশ করিয়। থাকেন । 
অতঞব, ষদ্দি ভূমগ্ডলে অশেষ-দোষাকর কাণ্পনিক 

কুলীনভ। রছিত হুইয়া. কেবল পুর্বোক্ত প্রাকৃতিক 
কেখলীনাই স্থাপিত হয়, তবে তৎপদাভিষিক্ত বহু“ ৭1" 
কর মহাত্মার স্বেচ্ছা! ও স্বার্থ উভয় কারণেই আপামর 
সাধারণ সকল লোকের জীরদ্ধি ও মহোন্নতি সম্পাঁদনে 
উদ্যত স্থইবেন $. কেন! তাঁহার. দেখিতে পাইবেন, 
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স্বদেশন্ছ লোক সুশিশ্ষিত, বুদ্ধিমান ও বর্পরায়ণ 
শ1 ছইলে, তাহাদের সুখ, সন্মান ও অভীষ্ট সাধন 

সম্যক রূপে সম্পন্ন হওয়। সম্ভাবিত নহে । দ্সতঞব, 

স্বকীয় গুণান্রূপ মান, মর্ধ্যাদা ও পদ লাভের প্রথা 
প্রচলিত হইলে, পৃথিবী উত্তরোত্তর ভ্ঞান-জ্যোভিতে 

এরদীপ্ত ও ধর্্শভূষণে রিভুষিত হইয়া পরম রমণীয় 
অনির্ব্বচনীয় রূপ ধারণ করিতে থাকিবে তাছাঁর সন্দেহ 

'নাই। - | 
লোকে স্বদেশ-সংক্রান্ত সামাজিক নিয়ম লগুষল 

করিলে, যেরূপ ক্রেশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, ভাঙার বিৰরণ 

কর! গেল । এক্ষণে কোঁন দেশের লোঁক সমবেড হইয়া 
দেশীন্তরীয় লোকের উপর অভ্যাঁ্ীর করিলে, তাহার 
যেরূপ প্রতিফল প্রার্ত হয়, তদ্দিধয়ের বিবেচনায় প্রবৃত্ত 
হওয়া যাইতেছে । 

যে সকল মনোর্ত্তি মন্থুধঝা ও ইভর জন্ত উভয়েরই 
আছে, কেবল স্বার্থ-সাঁধন ষে, ভাঙা প্রয়োজন, এই 
শ্রন্থের প্রথম ভাগে তাহা প্রতিপন্্ করা! গিয়াছে । 
ষেরুপ বিভিন্নজাতায় ইতর জন্ত সেই সমুনায় স্বার্থ- 

সাধিকা রত্তির অনুবর্তঁ হইয়। পরস্পর প্রথার ও 
সংস্থার করে, সেইরূপ, বিভিন্জাঁভীয় মন্ুষোরাও এ 

সকল প্রবল প্ররত্তির বশবত্র্ট হুইয়া চলিলে, পরস্পর 

পশুবও ব্যরহ্ছার করিতে প্রবৃত্ত হয়। বরং ভদ্বিষষে 

ম্পাথনাদিশের তেজস্থিশী বুদ্ধিবত্তি নিয়োজন করাতে, 
চিংআ জন্ত সপেক্ষাও অধিক অনিষ উত্পাদন করিয়া 
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থাকে । এ কাঁল পর্যান্ত কোন দেশের €লাঁক দেশান্তরীয় 
লোকের প্রতি ধর্মপ্রত্ির আদেশানুগত আচরণ 
করিতে প্ররত্ত হয় লাই । আবহমান কাল বল-বীর্যয- 

বিশিষ্ট ছুদ্ধর্ধ লোকে বীর্ধ্যহীন ক্সীণ লোঁকের উপর 
অত্যাচার করিয়া! তাহাদিগকে পরাভূত ও 'উচ্চজন্ন, 
করিয়া আলিভেছে$। কোন কোন জাতি গ্রবঙ্গ 

পরাক্রান্ত জর্দীস্ত নিষ্ঠুর মলগুষ্যদিগের অভ্যাঁচারে 
এক বারে লুগ্ত-প্রায় হইয়াছে | অযুদাযর় অশুভ” 

ঘউন। হইতেই কিছু কিছু দছ্ুপদেশ প্রাপ্ত হও! 
যার়। অতএব, এ হুনর্ণত ছুঃশীল লোঁকদিগের ভুর্র্যব- 

হার ও নিস্তেজ বলহীগ্দ লোকদ্দিগের ছুরবপ্তা দর্শনে 

এই লীতি শিশক্ষ1 করা উচিত ষে, কোন জাতির নিকট 
এবত্তি ও শারীরিক শক্তির নিতান্ত হাঁস হওয়! 
আেয়ক্কর নহে । হিহম্রন্মভাব পশু ও মনুষাদিগের 

অত্যাচার শিরাকরণার্থে এ জমুদায় অত্যন্ত আবশ্যক | 
নিক্লন্ট প্ররত্তির আঁভিশয্য নিবারণ করা অবশা-কর্ব্য 
ৰটে, কিন্ত উচ্ছেদ চেষ্টা করা! উচিত নহে । 

পরমহমঙ্গলীকর পরমেশ্বর যে মনুবাদিকে ধর্ম 
প্রশ্নন্তি জপ রমণীয় ভূষণে ভূষিভ করিয়া প্রধানত্ব-পদ 
দান করিয়াছেন, ইহা? ভাঁহাদিগের পরম সেখভাগোর 
বিষয় । কিন্তু তিলি জল-সারধারণের স্বজাতীয় সুখ 

সক্ছন্দত1 সমুন্নভি বিষয়ে এ সকল প্রধান প্রর্ভির 

সহিত বাঁ বসন্ত সমুদায়ের সামঞ্টসয রাখিয়াছেল- ক্ষি 
না? যক্িদের পুস্কত, বল, প্রথল বুদ্ধিরতি ও দুর্দান্ত 
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নিকট প্ররুতি থাঁকে, তাহারা ভুর্বলদিগের উর্পর 
অত্যাচার করিতে পীরে বটে। কিন্ত এইরূপ অধর্মাচরণ 
শুখনসেখভাগা-সপ্চয়ের উতৎক্উ উপায় কি লা? এই ছুই 

প্রস্তাব বিশিষ্ট রূপে বিবেচন? করা কর্তব্য | 
পরমেশরের নিয়মন্িলারে, পরিশ্রম ও মিভব্যয়িতা। 

ই উভয়ই ধনাগম ও ধন-সঞ্চয়ের উত্কষ্ট উপাঁয়। 
দাতৃবৎ। প্রতিপালিকা পৃথিবী অপর্যাপ্ত এশ্বর্ধা দর্নে 

পন্ভুত আছেন; আমরাশারীরিক ও মাঁনলিক পরিশ্ীস 

হ্ছকারে হস্ত প্রসারণ করিলেই, যথেষ্ট অর্থ লাঁভ করিতে 
পারি টি ছুর্দান্ত রঙ্গাগণ এবং দস্যু তুল্য ব্সিষ্ঠ ব্যক্তির 
কিছু কাল ছুর্বলের ধন হুরণ পৃর্র্বক ভোগ করিতে পারে 

ভারি সন্দেছ লাই, কিন্ত তদ্দ্রারা অর্থের আঁকর দ্রেমে 

ক্রমে শুনা হুয়া আইনে | অনোর অভাচারে সঞ্চিত 
দল ক্রমাগত নষ্ট হইতে খাঁকিলে, লোকে ধন-সঞ্চয় 

করণে তাদৃশ যত্তুবান্ না হইয়া, ধনাঁপহারী অতাঁচারী- 
রি রিগকে প্রতি ফল-এদানাঁ্েই সর্বভোভাঁবে সচো্টিত হয় । 

_ খদি পরমেশ্বর ভূমণ্ডলস্থ সমস্ত বস্ত্র আমাদের বুদ্ধি- 
রত্তি ঞ ধর্মপ্ররভিির চরিতার্থত1-জাঁধনের উপযোগশি 
করিয়। স্থ্টি করিয়! থাকেন, এবং বিশ্বশ্রীজা-পরিশ 
গালনার্থে এ সকল শুভ-বতির প্রাধান্য-সম্পাদনের 

অন্ুক্ধুল নিয়ম সংস্থাপন করিয়। থাকেন, তবে কোন 
দেশের লোক 'দেশান্তরীয় লোকের সর্বনাশ সঙ্কণ্প 

পুর্ব্বক তাঁহাদের উপর অতাঁচার ও বল এরকাশ কদ্রিয় 

. অর্থ ও প্রভুত্ব লাভের চেফী! করিলে, স্থায়িতর গুলখভাঁগা 
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জঞ্চ় করিতে কদণঁত সমর্থ হইবে ন11 যদি কোন 

দেশের রাজা ও রাজপুকষের। £লাভাসক্ত হইয়া! অনা 

দেশ আক্রেমণ পূর্র্দক সই গ্রামে এব্রত্ব হন, তবে ভীহা- 
দিগকে খুদ্ধশ্নির্বাহার্থে সঞ্চিত ধন বায় করিতে হয়, 

এবং অধিকতর অর্থ আহ্বণার্থে অশেষ-্প্রকার অসত 

উপায় অবলম্বন করিয়া ভীহাঁর প্রতিফল শ্রাপ্ত হইতে 
হুশ্ব। যাদি ভীহাদের শক্রপক্ষ প্রবল ও জয়ী ছয়, তবে 
ভাহাদিগের খ্দ্ধে যত ক্রেশ ও ঘত বায় হইয়াছিল, 
লমুদায়ই নিরর্থক যায়, এবং পরেও বহুকাল পর্ধ্যস্ত 
ক্রেশ ভোগ করিতে হয়। যদি ভীহারী জয়ী হইয়া 
পরাজিত জাঁত্তিকে নিম্পীড়ন করেন, ভবে পশ্চাৎ 
দেখিতে পনি, ধর্শে জলাঞলি দেওয়াতে, পর্রিগামে 
সুখ, সচ্ছন্দত1 ও শান্তি-রসেও জলাঞ্জলি দিতে হুই- 
যাঁছে। বিশেষতঃ, নিকুষ্ট প্ররত্তিদিগের যেরূপ অল- 

স্তখবিভ প্রবলত1 হইলে, পর-দেশ আক্রমণ ও পর- 

দিয় লোকের উপর অভ্যাচার করিতে প্রবৃত্তি হয়, 

সের্প ধ্রবলতখ হইলে, স্বদেকোর রাজনীতি ও স্বদে- 

শীয় রাঁজপুকষদিগের চরিত্র উভয়ই অধর্্- দো দুষিত 
হইয়া প্রজাঁণের অশেষমত ক্রেশ উত্পাদন করে ) 

সর্ধ-দেশীয় পুরারত্তেরই মধ্যে এ বিষয়ের এড়র 
প্রমাণে আগ হুওয়া যাঁর, কাঁরগ এ কাল পর্থন্ত স্কল- 
জাতীয় লোঁকেই শিরুষ্ট প্ররৃত্তির আঁদেশানুষারী কার্য 
করিয়া আঁদিতেছেন । অতএব, এ বিষয়ের ভুই এক 

উদাছিরণম্প্রদর্শল করিয়া এ গ্রস্ভাষ সমাু করা রাইিতেছে। 
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১।--রোমকদ্িগের চরিত্র ইছাঁর সম্পূর্ণ দৃষ্টান্ত-চ্ছল। 
ভাহার। পরিশ্রমে অবহেলা করিয়া প্র- দেশ আক্রমণ 

"ও গপরশ্জেবা লুণ্ঠন এই উভয়ই .জীবিকা শ্যরূপ জ্ঞান 

করিয়া চলিত । তত্রস্থ 'সন্রমশালী ধনাঢ্য ব্যক্তিরা 

প্রায়ই ভোগাঁসক্ত ও কুকর্মান্বিত ছিলেন! ভীছর! 
যেমন ছুঃশীলত] প্রকাশ পূর্বক লোকের উপর অশেষত 
প্রকাঁর উপ্রে করিতেন, সেইরূপ, কখন কখন ভুর্দস্ত 

ইভর লেোকদিগের, কখনও বা? অতারচাঁরী দুরন্ত রাজা” 

দিগের,' হস্তে পতিত ছইয়া ষত্পরোনান্তি শাক্তিভোগ 

করিতেন 1 রোমকদিগের সাআাজ্য শাসন কালে 

সামান্য লোকে মূর্খ” দরিড্র, কলছ-শ্রিয় ও আঁলসা- 
পরবশ ছিল | ভাঁহাঁর| অন্যের ধন হরণ করিয়া! উদর 

পরিপুরণ করিত? এবহ স্যার্থীনুরোধে আপন দেশ ও 
আপনাদিশকেও বিক্রষ করিতে প্রস্ৃত ছইত 1 ভবে 

,যে কখন কখন রোঁমকদিগের দেশে ধর্ম ও শান্তি্খ্ের 
সঞ্চার ছইত' ভাঙার কারণ, তগ্ুকালে ধর্মশিল বুদ্ধি" 

মান ব্যক্তিরা রোষ-রাজা-ূপ বছৎ তরণীর কণ্ধান 

হুইভেনল। মধ্যে মধ্যে কোন কৌন, মহাশয় স্বদেশ- 
হ্িতৈষিত, ন্যায়পরত! ও অসামান্য বুদ্ধি-শক্তি প্রকাশ 

করিয়া স্বদেশ উজ্জ্বল করিয়া? গিয়াছেন এ কথ? ঘখা্থ বটে 
কিন্তু রোঁমকের1 সচরাচর ধর্মপ্রতত্ভির অমৃত্ধময় উপদেশ 

অবছেলন করিয়া নিরুষ্ট প্রব্নত্তির বশীভূত হইয়া! চলি? 

তাছাঁর সন্দেছ লাই | 

4০ তাহারা ধর্থানিগত সদাচরণ ও ন্যায়ানুগত পরিশ্ত 
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পরিভ্যাগ পুর্ব কেবল পর-দ্রব্যাপহরণের উপর নিভর 

করিয়া থাঁকাঁতে, ক্রমশ; ছুরর্বল, নিবীর্ষ্য, নিকৎসাহ, 
অবশ-চিত্ত, এবং এক্যাবলম্বন বিষয়ে অসমর্থ হই] 
আসিল? এবং তাছাদের নিষ্ঠুর ব্যবস্থার ও অমহা 

অত্যাচার অসহ্মান হইয়া, চতু:পার্শবত্ত্থ সমস্ত জাতি 
তাহানিগের বিদ্বেবী ও. বিপক্ষ হইয়া! উঠিল। অব- 
শেষ, যখন তাঁহাদের পাপের ভর! পুর্ণ "হইল, তখন 

উদ্দীচা অসভশ লেক সকল সংহার-যূর্ত্তি ধারণ পুর্ব্বক 
ভাহাদিগকে আক্রমণ করিল, তাঁহাদের সাঁআজ্য বিপশ 
করিল, এবং তাহাদের অসাধারণ কীর্তি লুপ্ত করিল । 

২1--আমাদিগের দেশাধিপতি ইংলগ্তীর লোকেশ 
রাও এ বিষয়ের বিলক্ষণ দৃষ্টান্ত-স্ছল / ভীহার1 বন্- 
কালাবধি কেবল নিক্ষ্ট প্রব্ত্তি লমুদ্ায়ের বশীভূত 
হুইয়? কার্য করিয়। আলিতেছেন। ভুর্য় অর্জনস্পৃছ?, 

অতিশ্রবল আত্মাদর, এবং ভগ্মঙ্কর জিঘাঁংসা বৃত্তি, 

তাহাদের সকল কর্মের প্রবর্তক স্বরূপ হইয়াছে। 

ভাঁছার1 এই সমুদয় অনর্থকরী প্ররত্তির অনুবত্তর্ট হইয়া]. 

তদনুযারী বিধান. ও ব্যবহার করিয়া আঁসিতেছেন | 

তদনুসাঁরেই তাহার! পর-দেশ অগিকার করেন, বাণিজ্য- 
বিষয়ক ব্বতত্ত্রতাঁর ব্যাঘাত করেন, শিল্প ও বাবসা 
বিষয়ে আনিন্টীকর নিয়ম সকল সংস্থাপন করেন, এবং 

"অন্যান্য ভুরি ভুরি ধর্্বিকদ্ধ রীতি নীতি প্রচলিভ 
করেন। যদ্দি জগদীশ্বর. এই বিশ্ব-রাঁজ্ে লিক্ন্ট প্রবত্তির 
গ্ীধান্য রাখিয় বাহ: বস্ত অমুদায়ের, অদজুয়া কিল 
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শৃজ্খাস! করিতেন? তবে এত দিনে ইংলগুদেশ স্বর্গে 
পঁম সুখ-ধাঁম হইত । কিন্তু পশ্চাঁৎ দৃষ্ট হুইবে,, ভীহা' 

দেবু কর্্ম-রৃক্ষে বিপরীত ফল ফলিত হইয়াছে, এব, 

উত্তরোত্বর আরও হইবার সম্ভাঁবন আঁছে। 

প্রথমতঃ । আঁমেরিক1-নিবাঁসীদিগের সহিত ইংলগু- 
লিবাঁপীদিগের দুর্ব্যবহার এ বিষয়ের এক প্রধান উদা- 
হরণ। হত সহজ ব্রিটেনীগ লোক ধর্ম-বিবয়ক অত্যাঁ- 
চারে উত্তেজিত হইয়! স্বদেশ পরিত্যাগ পুর্বক আমে- 
রিকার উত্তর খণ্ডে গিয়া! বসতিক্ররে । এক শত বস 

গত না হইতেই, তাঁহাদের সংখ্যা ও সামর্থ্যের 'এরূপ 
রদ্ধি হইল, যে, ভৎ্কালে তাহাদের দেশ একটি রাজ। 
রূপে পরিগণিত ₹ইতে পাঁরিত+ এবং যদি ইংলগুঘ 

রংজা ও রাঁজপুকুষৈরা তাহাদের সহিত সন্ভাব ব্রক্ষা 

করিয়া চলিতেন, তবে তদ্দার] বিস্তর আহ্ুকুলা হইত | 
বস্তুতঃ, তৎ্কাঁলে আমেরিকা ইঙ্গয়েজদিগের শসাণগাঁর- 
স্বরূপ হুইয়াঁছিল, অতএব ভাহ'কে প্রস্তর পূর্বক রক্ষ! 
করা নিতান্ত কর্তবা ছিল। কিন্ত তাহারা অবিলগ্ছে 

স্রততি-সেতু ভগ্ন করিয়া বিবাদ-প্রবাহ প্রবল 
করিলেন | তাহারা আমেরিকানিবাসীদিগণের সহিত 

নানাএকাঁর কুবাবহাঁর আরস্ত "করাতে, উভয় পক্ষে 
তুমুল.সং গ্রাম উপস্থিত হইল | 

সেই ঘোরতর সংগ্রামে কোঁন দেশের লোক পরশ 

মেশ্বরের কিরূপ নিয়ম লঙ্ঘন ব। পাঁলন করিয়া কিরূপ 

ফল প্রাপ্ত হইয়াছে, তাঁহ। এক্ষণে বিবেচন1 কর? কর্তব্য | 
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ইঙ্গর়েজের1! উপচিকীর্ঘ। ও ন্যায়িপরভা বৃত্তির উপদেশ 
অবচ্ছেলন পূর্বক অর্জনস্প্হা! ও আত্মাদর বৃত্তিকে 
চরিতার্থ করিতে প্রতিজ্ঞ! করিয়াছিলেন । তাচছার। 

পরমেশ্বর-প্রতিষিত ধর্্ম-বিষয়ক নিয়ম-লগুঘন পূর্ব্ষক রাজ 
এবং এশ্বর্য লাঁভণর্থে, আর আমেরিকা-বাসীর1 প্রধান 
প্রব্তির উপদেশা্দারে স্বকীয় স্বাধীনত্ব সংস্থ্াপনের 
নিমিত্বে। এই বিষম যুছ্ছে গ্ররত্ব হন। এমত স্থলে 

ইন্দরেজদ্িগের জয় পরাজয় উভয়েতেই হানি-সস্তাবম?, 

বরং জয় হইলে, আধিষ্ক অনিষ্ট হইত, ব্রিটেন-বাঁসীরা 
আমের্বরকা-বালীদিশকে পরাজয় করিতে পাঁরিলে, 
তাছণদিগকে পদে পদে অপমান করিতেন তাহার সন্দেছ 

নাঁই। ইহা হইলে, আমেরিকা-বাসীদিগের নিকট 
প্ররত্তি সকল উত্তেজিত ক্কইঘা ইন্্ররেজদিগেব অনিষ্ট 
চরণে পুনঃ পুনঃ প্ররত্ত হইত। এরূপ ছুঃশাসনীত়্ 

রাঁজ্য-শাঁসন ও প্রজা-দ্রোছ নিবারণার্থে বু-সংখ্যক 
টসন্য ও রণতরি রক্ষা" করিতে হইত, এবং ভাহাতে এ 

রাজ্যের জমুদাঁয় উপন্বত্ব অপেক্ষার ও অধিক অর্থ বায় 
হইয়া! যাইত । তথ্যতীত, এরূপ আচরণ দ্বারা ইংর়েজ- 
দিগের নিক্কষ্ট প্র্নত্তি সকল উত্তরোত্তর প্রবলই হইতে 
থাঁকিত, এবহ তাঁছাতৈ স্বদেশে খুক্তি-বছিভূত রাজ- 
নীতি প্রচলিত হইয়া আঁপনাদিগেরঞ অশেষ ক্লেশ 
উত্পাদন. করিত । কিন্ছ তাহাদের পরাজয় হওয়াতে, 

অপেক্ষারঞ্টত উপকার দর্শিয়াছে। আমেরিকাঁবালীরা 
বৃদ্ধি, বিদ্যা, ধন ও ধর্ম বিষয়ে উন্নতি এগ হইয়া মিপ্র 
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স্বরূপে ইংরেজদিগের অশেষগ্রকাঁর উপকার করি- 
তেছে। তীঙ্বারা তাহাদিগকে নি গ্রহ করিয়া! যত অর্থ 
অপহরণ করিতে পারিতেন, এক্ষণে আমেরিকার বাণিজ্য 

দ্বারা তাছার দশ গুপধন লাভ করিতেছেন । কিন্ত 

যখন ভীঁহারখ ধর্ম বিষয়ক নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া উল্লিখিত 
যুদ্ধে প্ররত্ত হুইয়াছিলেন, তখম ভীঁহাঁদিগকে অবশ্যই 
তাঁহার সমুচিত প্রতিফল ভোথুকরিতে, হইয়াছে, তাছার 
সন্দেহ নাই । এযুদ্ধে ভুরি ভূরি লোঁক-ক্ষর ও রাশি 
রাশি ধন-ব্ায় হুইয়| তীহাঁদিগের অশেৰ অনিষ্ট উপ- 

স্থিত করিয়ীছে। তদৰধি ইংলশীয়দিগের ইতিহাঁদ 

ভাহাঁদিগের অধর্্ম ও যন্ত্রণা বর্ণনায় মলিন ও কলঙ্কিত 

হইয়াছে । ইহলন্তীয় রাজ যে অতিগ্রভূত জুম্পরি- 
শোধনীয় খণজাঁলে বদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, ভীাহাঁদিগের 
ন্যায়-বিকদ্ধ যুদ্ধ-প্ররত্তিই তাছাঁর এক মাত্র কারণ । 

ইংলগুভূমি ১৬৮৮ অবধি ১৮৯৫ খুফীন্জ পর্যাস্ত ১২৭বৎ” 

সরের মধ্যে ৬৫ বওসর অতি প্রবল যুদ্ধাদলে দগ্ধ হয়, 

এবং তাহাতে ২০২৩৯০০০০০৩ ছুই সত ভ্রয়োবিংইশতি 

কোটি টাক ক্রমে জমে ব্যয় হইয়া যাঁয়। তচ্মধো 
ভত্রত্য প্রজাঁদিখকে কর স্বরূপে ১১৮৯০০০৯০০০ একাদশ 

শত উননবতি কোঁটি প্রদান করিতে হইয়াছিল, এবং 

রাঁজপুকষের1 ৮৩৪০০ ০০০০ অঙ্ট শভ চতুস্ত্িংশৎ 
কোটি খণ স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন । অদ্যণাপি 

ইংবেেজদিগকে সেই ভুর্বহছ খণ-ভাঁর বহন করিতে 
হইভেছে, এবং ভন্রিশিত্ত বর্ষে বর্ষে প্রায় ত্রিশ কোটি 
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টাকা কর স্বরূপ প্রদান করিতে হইতেছে। ভীঁহাঁদিগের 
পুর্ব পুকষের1 ষে মহাঁনর্থকর বিষম পাঁতকের অনুষ্ঠান 
করিয়। শিয়াছেল, তদীয় সন্তান সন্ততিদিগকে অদ্যপি 

ভাহায় সমুচিত শান্তি ভোগ করিতে হইতেছে । 
তাঁহাদের যুদ্ধ-নির্বাহ নিমিত্ত যত অর্থ ন্ট হইতেছে, 
তরখহ্ার বিংশতভি ভাগের এক ভাগ যদি ধর্ম প্ররত্তির 

উপদেশানুসারে,শিক্ষা-দান, পরথ-নির্্মাণ, খাতি-খনন, 

দাঁন-শালা-সং স্থাপন ইত্যাদি হছিতকর কাঁঞ্ক্যে বায় 

হুইত, তবে এত দিনে ব্রিটেন-ভূমি অনুপম সুখের 

আঁস্পদ হই বমণীয় রূপ ধারণ করিত । 

আপনাদিগের লোক ক্ষয় অর্থ-ব্যয়,। খণ-পীতি, 

ধর্প্দোন্তি-নিবারণ, সুখ ও সভ্যতা সম্পশদনের প্রতি- 

বন্ধকতণ, স্বজণতীয় প্রজাদিগের দরিদ্রেতা-বর্ধন ইত্যাকার 

বিবিধপ্রকাঁর বিষঘময় ফল ইংরেজজাতির অধর্ম-রূপ 

বিষ-বক্ষে ফলিত হুইয়াঁছে। | 
ইৎবেজেরা ঘে সকল নিক্রষ্ট প্রত্বত্তির বশীভূত হুইয়' 

আমের্সিকা-নিবাঁপীদিশের উপর * অত্যাচার করিয়?- 

ছিলেন, সেই সকল প্ররত্তিরই অনুবত্তর্থ হইয়া ভারতবর্ষ 
অধিকার করিয়াছেন । বিরলে বসিয়া এ বিষয় আঁলোচন? 

করিলে, বিস্ময়-সাঁগরে নিমগ্ন হইতে হয়। আমাদের 
ভাঁরভবর্ষে ষাঁছাদের কিছুমাত্র স্বত্ব নাই, ও অত্রত্য 
লোকদিগের সহিত ধাহার্দের কোঁন স্বাভাবিক সম্বন্ধ 

নিবন্ধ নাই, ভীহার প্রথমে অভি নত ভাবে এখানে 
'্সাগমন পূর্বক, প্রমে ক্রমে এক সীমা অবধি সীমান্তর 

চসিক আনত এ 
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পর্য্যন্ত সমুদাঁয় ভারতবর্ষ ছলে বলে. কেশলে" হস্তগত 
করিয়া, স্বেচ্ছ্াুসারে একাধিপতা করিতেছেন। প্রথমে 

কতিপন্থ ইংলপ্ডীয় বণিক্ অতি মৃদ্ধু ভাঁবে আগমন করি? 
সমুদ্র-তটে অবস্থিতি করিলেন, এব তদ্দারা! এমন 

মহারাজ্যের হুত্র-পাত করিলেন, যে তাহ] ত্রমে ক্রমে 

তারতবররঁয় সকল রাঁজ্যই গ্রাস করিয়াছে, বলছ বহৎ 

রাজভাঁগুর লোপ করিকাছে এব এখানকার সকল 

লোকের স্বাণীনুন্ব আত রোঁধ করিয়াছে | 

পরমেশ্খরের নিয়ম লঙ্ঘন করিলে, তাহার প্রতিফল, 

অবশ্যই ভোঁগ করিতে হয় তাহার সন্দেহ নাই। 

অভএব, ইংরেজেরা যে সমস্ত নিক্ুষ্ট প্রন্বত্বির বশীভূত 

হইয়! ভারত-ভূষি অধিকার করিয়াছেন, সেই সমু 

য়েরই অধীন ছুইয়| স্বদেশেরও. অনেকপ্রকার অনিষ্ট 
রাশি উত্পাদন করিয়া আঁসিতেছেন । তথাকার 

রাজ-নিয়ম ও রাঁজপুকষদিগেরু বাবহার অধর্শ-দোষে 
দৃষি্ হইয়া লোকের বিস্ত্ন ক্লেশ উৎপন্ন করিয়াঁছে। 

'কিন্্ব ইহাঁও বিবেচনা করিতে হইবে, যে পরাধীন 
লোকের অধর্থ ন1 থাঁকিলে, স্বীনত্ব নষ্ট হয় ন1। 
আপনাদিগের শারীরিক ক্ষীণতা এবহ বুদ্ধি ও ধর্ম, 
এব্নত্তির হীনতাই তাঁহাঁদিগের এরূপ ছূর্ঘটনণর মূল 
কারণ। কঝোঁধ হয়, এক জাতির উপরে অন্য জাতির 

অত্যাচার করিবার ক্ষমত! এই অভিপ্রীয়ে প্রদত্ত হইয়' 
থাকিবে ষে, অভাঁচারিত জাতি নিতান্ত অসহিষুঃ হয়! 
'আঁপনাদিগের পরিত্রাণার্থ অধিকতর. বল, ও বীর্ঘ 
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প্রকাশ করিতে সত্ব ছইবে ৷ কিন্তু তয় হয় কি জানি 
যন্দি ভাঁরতবষাঁয় লোকে পরমেশ্বরের অখণ্ড নিয়মের 

অত্যন্ত বিকদ্ধীচরণ করিয়া! এ পৃথিবী অধিকার ব' 
ভাঁছাঁতে বাঁদ করিবার অযোঁগাই ছইয়। থাকে । 

মনুষ্যের শারীরিক শক্তি প্রকাঁশ এবং শক্তি-বিশিষ্ট 
উৎসাহী জোকের প্রভুত্ব লাঁভই এশ্বরিক নিয়মের প্রথম 
উদ্দেশ্য বোৌধ কুয়। কিন্তু মনুষ্য ধর্্মশীল জীব; ধর্মের 
আরত্ব করিয়! স্বীয় শক্তি নিয়োজন ন? ক্লুরিলে, অবশ্যই 

'ক্লেশ ভোঁগ করিতে হয়। অধার্ষিক লোকে রাঁজ্য 

অধিকার করিতে পারে, কিন্তু পরমেশ্বরের নিয়ম এই 
যে, তাঙ্কারা সুখ সচ্ছন্দে ভোগ কারিতে পারে না 

যে মহাত্বার গ্রন্থানুস।রে এই পুস্তক লিখিত হইয়াছে, 
তিনি এইএকার অনুমান করিয়া লিখিয়াক্েন যে, 
“আগি ভরসা! করি, আর এক শত বৎসর অতীত না! 

হইতেইঈ, পরমেশ্বরের ধর্ম-বিষয়ক নিয়ম-এণাঁলীর জ্ঞান 
ল[ভ বিষয়ে ব্রিটেনীয় লোক সাধারণের এপ্রকার প্উন্নতি 
হইবে, এবং সেই সমস্ত নিয়মেল বাঁথার্থা বিষয়ে ভাঁছ1- 
দের এপ্রকার দৃঢ়তর প্রতায় জন্মিবে যে, রাজপুকষেরী 

আপনাঁদিগের ভাঁরতর(জ্যাধিকাঁর হিন্দ ও ইংরেজ 

উভয় জাতিরই অনিষ্ট-জনক বোধ করিয়া! তাহা পরি- 

ত্যাগ করিবেন, এঅসথব। ধর্মীনুগত হইয়া কেবল হিন্দু" 
দিগের উপকারখটদেশে উক্ত রাজ্য পাঁলন করিবেন । 

কেছ কেহ [তে পাঁরেন, ইতি, পূর্বেই, ইচ্ছা সম্পন্ন 
এত ভারতবর্ষ ইংরেজদিগের অধিকাঁরে 
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ঘেপ্রকাঁর স্বখ সেখভাগ্যর আঁলয় হুইখাঁছে, স্বকীয় 
রাজাদ্িগের অধিকার কাঁলে সেরূপ কখনই হয় নাঁই। 
কিন্ত কেবল ইংরেজদেগের কথণ প্রমাণে এ বিষয় অব" 

ধাঁরিত করিভে পার ধায় না; পরাধীন লোকদ্িগের 

বাক্য দ্বার ইস! কখনও সপ্র্াণ হইতে শুন যাঁয় নাই । 
বিশেষতঃ ইহ? প্রসিদ্ধই ভর্ছে যে, আমরণ হিন্দুদ্দিগকে 
গরাধীন জাতি বিবেচনা কুরিয়া শাসন করি, এবং 
তদনুসাঁরে তাহুঠদিগকে সমুদাঁয় উচ্চ উচ্চ সন্তাস্ত পদ- 
লাভে বঞ্চিত রাখি । ঘথার্থ ধর্মাহ্থুসাঁরে ভারতবর্ষ 
শশসন করিতে হইলে, তত্রতা লোকদিগকে পরমেশ্বরের 
প্রারুতিক নিয়ম বিষয়ে জন্পর্ণপ শিক্ষা দিতে হয়, 
এবহ তাঁহার? যে রূপে বিনীত হইলে, তদ্দিষয়ে শ্রদ্ধান্থিত 

হইয়া ভঙ্ঞতিপীলনে অন্ুরঞ্ত হয়, আাছাঁদিগশকে 
দেই রূপে বিলীত করিতে হয়; রাঁজোর বিচারকার্ষের, 

তাঙ্খদিগকে নিথুক্ত করিতে, ছয়; তাহাদিগকে ও 

ইংয়েদিগকে সমান পদ" ও সনাঈ ক্ষমতা প্রা 

করিতে হয়; এবং ষাঁছাতে ভাছারণ বুদ্ধিমান, স্বাঁবীন 
ও ধর্ষমশীল ছয় ভাঙার উপায় করিয়া দিতে হয় । ঘদ্দি 
কথ্ধনও জীমর1 ভাঁহাদিগকে এই গ্রকাঁর সৌভাগাশালী 
করি, এবং তাহাদের প্রতি কেবল ন্যায়াহুগত সদয় 
বাবছ্াার করিয়া তৃপ্ত থাকি” তাহা হইলে, ভাছারা 

আমাদিগকে প্রীতি ও সমাদর করিব, এবং তখন 

আর-তথায় আঁমাদের উসন্য সংস্থাপনের আবশ্যকতা 

পাক্ষিবে নণ).অথদ. আমরা বাঁগিজ্যসম্পাদিত .সমুদায় 



২ ধর্মবিষয়ক নিরম-লঙ্ঘনের ফল । 

উপকার প্রীপ্ত হইতে পারিব |. ঘদবধি জ্রিটেনীয় রাঁজ- 
পুকষের। পরমেশর-প্রতিষ্টিভ ধর্ম-বিষয়ক নিয়মে অবিশ 

শ্বাস করিয়া ভারতবর্ষের বর্তমান শ্াাসন-প্রণালী রক্ষণ 
করিবেন, তদবধি স্বদেশের রাজ-নিয়মও কখন নির্দোষ 
হইবে না। যদবধি এ সমুদায় নিয়ম অধর্্ম-দোষে 
দুষিত থাকিবে, ভতদধধি ব্রিটেন-ভুমির প্রচলিত ধর্ম 
কেবল বালুকাময় রজ্জ, ন্রূপ হইবে, সুতরাঁৎ.তদ্দার। 
প্রজাদিগকে ধর্মশবন্ধনে বদ্ধ বাঁখিবাঁর চেষ্টা নিতান্ত 
নিষ্কল হইবে । উক্ত ভূমির ধনসম্পন্তি কেবল আপনর 
পাশ স্বরূপ হইবে, এবং তাহার সাঁমর্থারূপ দ্াক-গর্ডে 
এমন বিষম ঘৃণ গুপ্ত থাকিবে ষে,.মে সকল বল ক্ষয় 

করিয়া? ব্রিটেনীয় রাজ্যকে অধর্ম-পালিত বিনষ্ট রাজ্য 
জমুদায়ের মধ্যে গণ্য করিবে ৮1 

এক্ষণে, যাহাতে মহাত্মা কুস্বসাঁছেবের এই শেষোক্ত 
ভবিধ্যদ্বাণী সম্পন্্র না হয়, ভাঙার চেষ্টা করণ ইংরেজ- 
দিগের পক্ষে অর্ধবক্টোভাবে কর্তব্য ধর্ম প্ররত্তির এ্রধীগানা 

স্বীকার পূর্বক রাঁজা-শানন বিষয়ে পরম-মঙ্গলাকর 
পরংমশ্বরের শুভকর নিয়ম. .পরিপাঁলন ব্যতিরেকে 
ইচ্ছার আর উপাঁয়ান্তর নাই । 



সপ্তম অধ্যায় । 
লিপ 

. প্রাককতিক-নিয়মানুযাক্সী দশ-বিধানের বিবরণ |. 

প্রতিক নিয়ম লণ্ুঘন করিলে যেরূপ অনিষ্ট ঘটন! 
ছয়, ক্রমে ক্রমে তাঁহার বিবন্র& কর শিয়াছে। এক্ষণে, 
পরমেশ্বর কিএরকার নিয়মে কিরূপ দণ্ড বিধান করেন, 

ভদ্দিধয়ের বিচারে প্ররতত হওয়া যাইতেছে । 

দণ্ড শব্দ শুনিব1 মাত্র মনুষা-দত্ত দও মনে হয়, কিন্ত 
দনুব্য-ক্কত দণ্ডে ও পরমেশ্বর-প্রতিছিত প্রাক্কাতিক 
নিয়মালুযাঁয়ী- দণ্ডে অনেক বিশেষ আছে । এক্ষণে, 

অনেক দেশে যেরূপ দণু-বিধানের প্রণালী প্রচলিত 

আছে, তাহার সহিত দণ্ডিভ ব্যক্তির কুকর্ষের কোন 

স্নাঁভাবিক জন্বন্ধ দেখিতে পাঁশয়া যায়না । যেরাজ। 

যেরগী দণ্ড বিধান করিতে ইচ্ছা] করেন, ভিন ভাঁাঁই 

পারেন, এই 'ছেতু, পুর্ববাবধি বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন 

প্রকর্ঠর রাজ-দণড ব্যবস্থিত হইয়া আঁদিয়াছে । কিন্ত 
প্রণরুতিক-নিয়মানুষায়ী দণ্ড সেরূপ নছে। ভেখভিক, 
শারীরিক, বাঁ মানসিক লিয়ম লঙঘন করিলে ষে 
স্বভীব-্সিদ্ধ অনিষ্ট ঘটনা হয়, তাহাই প্রীকতিক 

দণ্ড | স্ম্টিকর্তা স্যষ্টি-কাঁলেই তাহা শিরূপিভ করিয়! 
রাঁখিয়াঁছেন; তাহার আর প্রকারাস্তর হইবার অস্তাবলণ 
নাই” 

৭ 



৭8. ধন্দবিষয়ক'নিয়মলঙ্ঘনের ফল । 

নিয়ম খাক্ষিলে, সুতরাং এক জন নিয়ন্ত! ও তাঁহার 
কডভকগুলি প্রজা থাঁকে। নিয়স্তাঁর সংস্থাপিত লিয়ম 

সমুদয় প্রতিপ্রীলন করণ প্রজাঁদিশের কর্তব্য । নিয়ন্তার 
স্বভাব ছুইপ্রকাঁর হইতে পারে; হত, তিনি নিকষ 
প্রন্বাত্ির বশীভূত হুইয়া এজার উপর উপদ্রব করেন, 
নয়, ধর্প্ররতি ছার! প্রয়োজিভ হইয়া স্বকীয় রাজ্য 
পালন করেন। যিনি নিক্ষষ্ট প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া 
চলেন, কেবল স্বার্থশসাঁধনই আহার প্রধান উদ্দেশ 

থাঁকে'। তিনি প্রজাদিগের কলাপ-চিন্তাঁয় ভাদৃশ 

মনোষোগী হন নণ, মুতরাঁং ভাহাঁদিশের মঙ্গল মাত্র 

উদ্দেশ করিয়া কোন নিয়ম প্রচার কষেন নখ । ' অন্ি+ 

ফেণাদ্ি মাদক দ্রেঘা বিষয়ক একচেটিয়া! বাঁণিজো 
ঈংরেজদিগের যথেষ্ট লাভ আছে তাঁছার সন্দেহ নাই, 
কিন্তু তাহাতে প্রজার অপবার ভিন্ন কিছু মাত্র উপকার 
লাই। উাহাদিগের লিঙ্ক প্ররত্তি প্রবল না থাকিলে, 
এরূপ ন্যায়-টবিকদ্ধ নিয়ম সংস্থাঁপিভ করিতে ও 
দ্যাঁপি প্রচলিত রাখিতে কোন ক্রমেই প্রব্রত্তি ছইভ 

না। সুইজরগু দেশের অন্তঃপাঁতী উরি এদেশের এক 
শাঁলনকর্ত1! একট? স্ততের উপর আঁপনাঁর ট্রপি দিরদ্ধ 

করিষ' প্রজাদিশকে কহ্ছিয়াছিলেন, «“ তোমর) আমাকে 

যেরূপ লমাদর কর, এই টুপিকেও সেইরূপ করিও ।” 
এই অন 1 অন্ুমত্তি উহার দুর্জয় আত্মাঘরের  কীর্ধা, 

ধ্পপ্রববত্বির অনুগত নহে । গ্রজাদিগের 'অধ্ীনত্ব ওঁ 
দানব নৌর্িয়ী 'আত্মগরিমণ প্রকাশ করা ইহরি এক 
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মার প্রয়োজন । ইছাঁতে প্রজাঁদিগের কিছুনাত্র কল্যাণ 
নাই, কেবল লাঘর ও. অপমান । প্রভ্যুত, যিনি ধর্ম 
পরত দ্বারা প্রবর্তিত হইয়া? চলেন প্রজার হিতচেফ্টী 
কর! তাহার প্রধান উদ্দেশ্য থাকে । ভদনুলারে, তিনি 

শুভদায়ক নিয়ম সমুদায় সংস্থাপন করিয়া, তাছাঁদিগের 

সুখ মচ্ছন্দত1 সাধনে যত্তববান হন, এবং তাহা দিগের 

উপকার করিতে পারিলেই, পুবুমাঁপ্যাফিত হুইয়। আঁপ- 
নাকে চরিতার্থ বোঁধ করেন 1 যদি কোন রাজ! এই- 
কূপ নিয়ম প্রচার করেন যে, আমার রাজ্যে কেছ চুরি 

করিতে পারিবে লা, ষর্দি কেহ করে, তবে যদবধি 

তাহার কুপ্ররত্তির নিরৃত্তি হইয়া চরিত্র-শোধন না! 

য়, তদবধি তাছাঁকে কাঁরাকদ্ধ থাকিয়। ভত্তম শিক্ষকের 

সমীপে ধর্মোপদেশ গ্রহণ করিতে হইবে, তাঁছ। হইলে, 
সেই বাজার ল্যায়-পরতখ ও উপচিকীর্ষাদি ধর্ম প্ররত্ভি 

যে বিলক্ষণ প্রবল ও নিকষ শব্রত্তি সমুদায় যে তাহ” 

দের বশীভূত, ইহাতে. আর সংশয় থাকে লা। রাজার 
স্বার্থলভ এ নিয়ম সংস্থাঁপনের উদ্দেশ্য নহে" কেবল 

প্রজাদিগের জুখরদ্ধি ও জন্যায়াচরণ নিবারণ মাত্র ইচ্ছাও 

প্রয়োজন | যদিও দোঁধী ব্যক্তিকে কদ্ধ, করিয়া রাখাতে 
 ক্রেশ দেওয়া হুয় বটে, কিন্তু তাহাতে কিছু মাত্র নিষ্ঠরত 
প্রকাশ হয় না; কারণ বদি ভাঁছাঁর এইরূপ দণ্ড বিধান 
ন1 করা যায়; এবং অন্য লোকে তাহার, দৃষ্টান্তালগগামী 

হুইয়? চেধর্যা-ব্রত অবলম্বন করে, 'তবে ভ্রমে ক্রমে 
হত-সর্লন্য হইয়। মনুষা-কুল নিমূ'ল হইয়া বায়? 



৭১ ধর্ধবিষয়ক নিয়ম্লঙ্বনের ফল । 

জগদীশ এই শেবোক্ক ভাৎপর্যযালায়ে লযুদপয 
নিয়ন সংস্থাপন করিয়াছেন, কাঁরণ স্িমধো এ প্রকার 
বেশুন কার্থ্য বা কোন কৌশল দৃষ্ট হয় না, ত্য ভা! 
স্থাক্টিকর্ডীর কোন লিক প্ররন্ভির চরিতার্থতা-সাধনার্থ 
অঙ্কপ্পিত ছইয়াছে। তিনি: যে উল্লিশিত ক্বার্থপরয়ণ 
শাসন-কর্তীর ন্যায় কেবল আত্মপরিতোষ লাভ ও 
আত্মপ্রতুত্ব প্রফাশার্থে কৌন প্রসিদ্ধ কানে আপনার 
প্রতিরপ সংস্থাপন করিয়া! লোকদিগকে তাহ সেবা 

করিতে কছিবেন, ইচ্ছার পর অদভ্ভব আর কিছুই নাই । 
যিনি আমাদিগকে পরম-শুভকারিণী পর-স্থিইতষিণী 
ধর্মপ্ররৃতি এদাঁন করিয়াছেন, ভীহাঁর এগ্রকার ব্যবহার 

কর] কোঁন ভ্রুমেই সভ্ভাবিভ নহে । বাকিবিক, পরমেন 
শ্বরের প্রাকৃতিক নিয়ম যত দুব জান) গিয়াছে, তাহাতে ও 

স্পষ্ট বোঁধ হুইভেছে, ভীহাঁর লযুদার নিয়ম জীবদিগের 
কেবল স্ুখোঙ্জেশেই জংস্যাঁপিত হুইগ্রাছে । লোকে 
নিয়য় লঙ্ঘন করিলে যে ভাঙার ছুঃখ রূপ ফল প্রাপ্ত 

হয় ইছাশও পরমেশর তাহাদিগকে সন্কুপদেশপ্প্রদান 

ও সৎপথ-প্রনর্শন করণার্থ নিয়োজন করিয়াছেন । এ 

করণ প্রশ্ত বটে, যে অন্দাপি অনেকগ্রকার উত্পাভ- 
ঘ্টলণর যথার্থ ভাঁৎপর্ধ্য জুন্দর রূপে প্রতীত ছয় লাই, , 
কিন্তু স্ষ্টি-্রিয়াবিষয়ক জ্ঞান যভ রৃদ্ধি হইতেছে, 
স্থডিকর্তার মক্ষলশভিপ্রাঁয়*বিষয়ক সংশয়'তত দুরীকত 

হইতেছে পূর্বে যাঁছা! অনিষউকর বোধ ছিল, এক্ষগে 
তাছা! ইঞ্টকর বলিয়। বিশাস হইতেছে। এবং এক্ষণে 



ধর্্ম-বিয়য়ক নিরম-লঙ্ঘনের ফঙ্ছ। প? 

টা অশুত-দাঁয়ক জ্ঞান হইতেছে, ভবিযাতে ভা] 
ভ-দায়ক বসিয়া 'প্রভীত হইবার সম্পুর্ণ লম্ভাবন! 

জারা বদি লিয়ম লগ্ঘন্দ করিলে রশ না হইভ, 
তবে লোকে একবরি ফোন দিগ্ধয লঙ্ঘন করিতে জার 

করিলে, ক্রমাগত দেই লিয়মের বিফদ্ধাচরণ করিয়া? 
বংপরোনবস্তি শান্তি ভোণ ফরত আপনার স্বভাব্কৈ 

একবারে মলিন করিয়া! ফেলি; অগ্ধব1 অবিলঘ্ে অসাধ্য 

রোগে আক্রান্ত হইয়া! অকালে কাল-গ্রাসে পতিত 
হুইভ, কিন্ত জগদীশ্বর জগতের যেরূপ শৃঙ্খল ক্ষরিয়। 

' রাধিয়াছেদ, ভাঁহাঁতে নিয়ম-লঙঘলের সঙ্গে সঙ্গেই 
ক্রেশীনুভব ইয়া মধ্যে মধ্যে পাপী ব্যক্তির কুপথজ্রন্ণণ 
স্থগিত করিয়ণ রাখে। এরং কোন কোন ব্যক্তিক্ধে পাঁপশ 
পখের মধ্যস্থান হইতে ফিরিয়া আনিয়া! ধর্দ-পথে 
প্রবর্তিত করে। 

ইছ1 অকলেরই বিদ্বিত আছে, জন্বরই হউক আর 
উদ্ভিজ্জ্বেরই ছউক, শরীর মাত্রই দগ্ধ হুয়। এই ভৌতিক 
নিয়মানুসাঁরে কাঠ, তৈল, বসা, চর্ম প্রভৃতি বস্ত্র অগ্মি- 
সংযুক্ত হইলে দঞ্ধ হয়। এক্ষণে, দাঁহ্মান বস্ত্র এই 
গণ মনুষ্যের উপকারী কি লা, তাহা বিবেচনা কর! 
কর্্ব্য । ইহ? প্রসিদ্ধ আছে, জন্ম দ্বার! অন্ন পাঁক হয়ঃ 
রাঁত্বিকালে আলোক প্রীপ্ত হওয়া যায়।,শীতভের সময়ে 
শীত নিবারণ হল়্। এবং অন্যান্য অলেকপ্রকার উপকারি 
টিগ্পন্ন হইয়া! থাকে | অতঞব, শারীন্রিক বস্তু দগ্লিস 
সংযুক্ত হইলে বে নিয়পনূসারে দ্ধ.হয্ঘ) তায কাশোষস 
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প্রকান়. কলাধখদায়ক, ভাঁছার সন্দেছ নাই। রক্ষের 
শরীর ও পশুর শরীরের ন্যায় মনুষ্যু-শরীরও এ নিয়মের 
অব্বীন। অস্ষি-কুণ্ডে পতিত হইলে, তাঁহাও দগ্ধ ছইয়! 
ভন্মীভূত ছয়, আর ভদপেক্ষায় অল্পভর তেজঃ প্রাপ্ত 

হইলে, শিথিল ও বিকল হইতে থাঁকে। পরমেশখর 
মনুষ্যদিগকে অগ্রি-জজ্তাবিত বিষম বিপত্তি হইতে পরি, 
ত্রাণ করিবার কি উপায় করিয়াছেন, তাঁহা বিবেচনা 
করিয়া দেখ! উচিত। তিনি আমাদিগকে হনাধিক 

উত্তীপ অনুভব করিবার যে আশ্চর্য্য শক্তি প্রদান 

করিয়াছেন, তাহাতে পুর্কবোক্ক উপায় সম্পীদনের অর 

কিছু অবশিষ্ট নাই। যেপ্রমাণ উত্তাপ শরীরের পক্ষে 
উপকারী, তাহ? সুখকর জ্ঞান ছয়; তদপেক্ষা প্রখর 

হইস়্1 কিঞ্ি অপরারী হইলে, কিছু কিছু ক্রেশাহুভব 
হয়; যখন তদপেক্ষাঁও প্রবল হুইয়! শরীর বিকল করিতে 
আরম্ভ করেঃ তখন বিশিষ্টরূপ ক্রেশকর হইতে থাকে ; 
যখন এমত প্রবল“হুইয়া, উঠে যে, তদ্দ্ার! শরীর বিশৃগ্বল 
ও বিনষ্ট হইতে আরস্ত হয়। তখন আ'র যন্ত্রণার পরি- 
সীমা থাঁকে না। 'এই জমুদদায় ব্যাপার আঁপীততঃ 
'অপকাঁরক বোধ হয় বটে, কিন্তু ইনার তাঁৎপর্ধ্য অভি 
উত্তম। যে নিয়মানুসারে কাষ্ঠ। বসা, চর্্মাদি দগ্ধ ছয়, 
তাঁছ! অশেষ-কল্যাপ-দাঁয়ক । আমর! সেই নিয়মালুসারে 
কার্ধায করিলে, নাল1 উপকার প্রাপ্ত হইয়। থাঁকি। ক্র 

অগ্নির আতিশয্য ও কাযথাঁনিয়মে নিয়োগ দ্বারা রিপছশ 

সস্তাঁবেন! দ্গধছে বলিয়া, ককণাঁময় পরমেশর তাহার, 
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নিরাকরণার্থ শ্ন্দর উপায় কি দিয়াছেন । তিনি 

আমাদিগকে বুদ্ধিরত্বি ও. সাবধানতা প্রবত্তি দিয়াও 
ক্ষাঁন্ত হন নাই, আমাদের শরীরের সর্ধ-স্থানে ভাপা, 
ভব-শস্তি স্বরূপ প্রহরী নিধুক্ত রাখিয়াছেন। আমাদের 

অগ্ভি-সস্তাঁবিত বিপদ্ যত বৃদ্ধি হয়, সেই প্রহরী ততই 

ট1৩কণর করিয়া সাবধান করিতে থাকে” এবং যখন এ 

একার ছুর্কিপাঁক উপস্থিত হুয় যে, অবিলম্বে মৃত্যু ঘাটিতে 

পরে, তখন এরূপ উচ্চৈঃ স্বরে আমাদিগকে বিপ- 

দুদ্ধারার্ে যত্বুবান্ হইতে কছে যে, তন্দ্রা আমাদের 

সমুদায় শারীরিক ও মানসিক শক্তি অতিমাত্র উত্তেজিত 

হুইয়! মেই বিপত্তির নিরাঁকরণ করিতে জচেক্টিত হয় 
এ স্থলে পরম-মঙ্গলাকর পরমেশ্বরের কি অপার মহিমা 

ও আ'ম্চর্যয কে$শল প্রকাশ পাইতেছে | যখন আমা- 
দিগের নিয়ম-লউঘন-জনিত দোঁবের তাঁরতম্যানুসারে 
উত্তাপানু'ভবের তারতম্য হুইস্রা আমাদিথকে লাবধান 
হইতে উপদেশ করে, তখন সে উপদেশ পরমেশরের 

সাক্ষাঁ১ আজ্ঞান্বরপ জ্ঞান করিয়া! একান্ত পূর্বক 
প্রতিপালন করণ? কর্তব্য । | 

ঘত্বি কেছ এপ্রকারি আপত্তি উত্থাপন “করেন যে, 

যাছাদিগের উপস্থিত বিপদ নিরাকরণের সামর্থ্য আছে, 

তাহাদিগের পক্ষে এ নিয়ম শুভদায়ক বটে, কিন্ত যে 
অপোখগ্ড বালক ও জরাজীর্ণ বদ্ধ প্রভৃতির তাঁদৃশ' সামর্ঘয 
নাই, ভাঁছাদ্িগের উপর এ নিয়ম প্রচার কর! মুক্তি-সিদ্ধ 
হয় নই | যখন তাঁছাঁর1-শারীরিক শক্তির অ্পতা 
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প্রযুক্ত, আপন্গাদিগের শরীর স্বায়ত্ত রাখিতে ন! পারিয়! 

কোন নিকটবর্ত্শ অগ্নি-কুণ্ডে পতিত হয়, তখন ভা!” 

দিগকে দাহছুজ্বাঁলায় স্বালিভ কর দয়াঁবানের কাণর্ধ্য নছে। 

' কিন্তু এরূপ আ'পন্তি উপস্থিত কর? আদুরদর্শিতাঁর কার্ধা। 

যদি পরমেশ্বর বাঁলক ও রদ্ধকে এই দাহ-বিষয়ক লিয়মের 

অপ্লীন না করিতেন, তবে তাহা দিখের পক্ষে অগ্নি থাকা 

ল্লার ন। থাঁকা উভয়ই তুলা হইত । তাঁছা! হইলে, অর্টি 
দ্বার! যে শত শত প্রকার উপকার দর্শে তাহাতে তাছ।- 

দিগকে নিতান্ত বঞ্চিত থাকিতে হইত বিশেষতঃ 

যাঁছাঁর শরীর যত ছুর্ধল, নিয়মিত উত্তাপ মেবন করা 
তাঁহার পক্ষে তত আঁরশ্যক অভএব, অগ্থি বিনা ক্ষাণ, 

কায় বালক ও জীর্ণকাঁয় বৃদ্ধের প্রাণ ধারণ ও সুখ 
শচ্ছন্দতা লাভ কর? অমাধ্য*ছইত | যদি কেহ বলেন, 

অস্মি হইতে যে সকল উপকার প্রাপ্ত হওয়। যায়। তাহাতে 

তাছাদিখকে বঞ্চিত লা করিয়া এরূপ নিয়ম করিলে 

হইত, যে ভাঁহাঁদের শরীর দগ্ধ হইলেও ক্রেশানুভব 
হইত না কিন্ড বিবেচন] করিলে, ইহাতেও অনিষ্ট 
ব্যতীত কিছুরাত্র ইউমাধন হুইভ না, প্রথমতঃ, যে 
নিয়মানুসার্র অপ্প উষ্ণতায় সুখাঁনুভব হয়, সেই নিয়" 

মাসুসারেই অধিক উষ্কতাঁয় ক্রেশ বোধ হয়! অতএব, 
সে.নিয়ম রহিত হইলে, কেবল দাহজনা ছুঃখান্ুভ 
নিবারিত, হইত এমত নক্ছে। সুখেরও স্বার্মি ছুইত । 

কসর গাত্রে.অগ্সি-স্পর্শ হইলে, ক্লেশা'নুকৰ 
ন18885বে তাঁরা অয্নিপকুণডে পতিত. হইলেও, 
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তাহ! হইতে উতভীর্ণ হইবার চেষ্টা পাইত না); 7 এক্ষণে, 
কোন বা্ধীক আগ্নি-স্থান্ে পতিত হইলে; অশ্রির প্রথর 

তেজ সহ্য কটিতে অঙমর্থ-হইয়া। তাঁছণ হইতে উদ্ধারার্ে 
সাধ্যমত চেঙটী করে, এবং তদর্থে উচ্চ স্বরে পিতা, 
মাতা, ভ্রাতা প্রভৃতিকে আহ্বান করিয়া থাকে । আগ্মি- 
স্পর্শ বারা ক্রেশানুভব ন হইলে, সেই বাঁলক আপনার 
পরিত্রণার্থ ষত্ুবান্ ন! হইয়ঞ্ঞচ্ছন্দ চিতে অগ্িশয্যায় 
বিআাম করিয়া থাঁকিত, ও তাহার শুকোমল শরীর 
ক্রমে ভ্রমে দগ্ধ হইয়া অনভিবিলম্বে ভল্মীভূত হইত। 
তাহার পিত1 মাতা, সন্নিহিত গৃহে অবস্থিত হইলেও 
এই বিষম বিপত্তি ঘটনার সংবাদ পাঁইতেন লা 
অনন্তর কারান্তর উপলক্ষে সেই অগ্মি-স্থানে আগমন 
করিয়া, প্রিয়তম পুভ্র ব স্রেহাস্পদ কন্যাকে কষ্ণবর্ণ 
অঙ্গার-খণ্ড রূপে পরিণত দেখিতেন । জগতের নিয়ম 

আঁমাদিগের মনঃ-কল্সপিত “হইলে এপ্রকার - অনিষ্ট 
ঘটনার সম্ভাবনা! খাকিত , কিন্ত ক্ষণাঁময় পরযেশ্বরের 
কিআঁশ্চর্যা কে$ধশল ! এক্ষণে, উক্ত্ধূপ বিপদ উপস্থিত 
হইলে, বালক আপন হইতে দ্রন্দন করিয়া উঠে, 
এবং ভাহা শুনিবামণত্র, তাহার পিত', মাতা, ব1 ভ্রাঁভী 
ধাবমান হুইয়| 'অতিমাত্র প্রযত্ব সহকারে তাহাকে 
রক্ষা করে । অতএব, শরীরে অগ্লি-সংযোগ হইলে যে 

ক্লেশশৃনুভব হয়, পরম- কাফণিক পরমেশ্বর তাছ' 'আমা- 
দিনের কল্যাণার্থেইি বিধান করিয়াছেন । কিন্ত নে 
ক্লেশওড তীঁছ্ণার নিয়গ' লঙঘটমর “ফল” খদি আমর! 



৮ ধর্দাবিষয়ক নিয়ম-লঙ্ঘনের ধল। 

শীরীরিক ৬ মানসিক যত দ্বার! অস্মি-লহ ক্রান্ত নিয়ম" 
সমুদায় পাঁলল কদ্িতে পারি তবে জার প্লে ক্লেশও 
প্রাপ্ত হইতে ছয় ন1। 
* পরধেশ্বরের নিয়ম লবন করিলে ক্লেশ প্রাপ্ত হইতে 
হয়, ইছ4 যে তিনি আমাদের ছিতভার্থেই নিয়োজন 

করিয়াছেন, তাহ! শারীরিক নিয়মের বিষয় বিবেচন। 

করিয়! দেরিলেই সুস্পষ্ট এতীত হয়। কোন গশুকতর 
শরীরিক নিয়ম লগঘন করিলে যদি বেদলণ বোধ না 
ছইত, তবে তন্দ্দারা কোঁন কঠিন রোগের সঞ্চার ছই- 

লেও, আমরা আ্ীনিতে পারিভাম নখ, আুভরাং তাহার 

প্রভীকারার্থেও চেষ্টা! করিতাঁম না, ইছ1 ছইলে, সেই 
রোগ আমাদিশের অজ্ঞাতসারে ক্রমে দ্রমে প্রবল হইয়! 
আমাদিগকে মৃত্া-যুখে পাতিত করিত " অতএব”! 

রোঁগোত্পত্তি হইলে যে গ্লানি ও যাই বোধ হয়, 

তাঁহা! আবাদিগের শুভাভি প্রয়েই সঙ্কপ্পিত হইয়াছে । 

দে যাতনাকে জগদীশ্বরের সাক্ষাৎ উপদেশ স্বরূপ 

জ্ঞাঁশ করিয়। তদহুসারে উপস্থিত রোগের চিকিৎস1-কর! 
ও উত্তর কালে শারীরিক নিয়ম প্রতিপালন বিষয়ে 
সতত সযস্তব থাকা সর্বভোভাবে বিষে । হস্ত পদাঁদি 

ভগ্ন ছইলে যে বেদনা-বোধহুয়। তাহাতে তিনপ্রফার 
উপকাঁর আছে, প্রথমতঃ, সেই অঙ্গ যে ভগ্ন হইয়াছে 
ই নিশ্চিত অবগত হওয়া 'বাঁয়; দ্বিতীয়তঃ. তার 

প্রতিক্রিয়া না করিয়! আর .ক্মাম্ত থাকা ঘাঁয় ন1; 

ভূতীয়তঃ, গিকিৎসারভ্ডের পরে ঘদি দেই বেদন1-খুক্ত 



ধর্পা-বিষয়ক নি'রম-লঙ্বনের ফল। ৮৩ 

স্থান চালিত ব? আহত ছয়, ভবে তা্ার যাতন? বৃদ্ধি 

হইয়া এই উপদেশ প্রদান করে, যে, যে' রস্ত বা য়ে 
কার্ধ্য দ্বারা আরোগ্যলাভের ব্যত্বিত্রম ঘটে,” তাহা! 

নিঃশেষে পরিতাণগ করা কর্তব্য । অত এব, এপ্রকার 

স্থলে যে ক্রেশ অনুভূত হয়, তাহা অধিক ক্রেশ ও 
অকাল মৃতু মিবাঁরণাঁর্থই নিয়োজিত হইয়াছে! বোধ 
হয় ষেন “যে কোন প্রকনা হউক, রোগের শান্তি 

করিতে হইবে” এইরূপ প্রতিজ্ঞারূঢ় হছইয়! পরমেশ্বর 
ভাঙার একমাত্র উপায় স্বরূপ বেদনণ বিধান করিয়া 

ছেঁন। বেদনার বত আঁধিকা হয়, বোধ হয়, যেন তত 

বাগ্রত! প্রকাশ করিয়া তিনি আমাদিগকে গ্রভীকার- 

লাভার্থ বত্ব করিতে জন্গুমত্তি করিতেছেন । .অতএব, 

যে ছুঃখ কেবল শুখেরই কারণ ; কে না তাহ? প্রীর্থন? 

করে? এবং যে পরমপুকষ তাহা নলিয়োজন করিয়াছেন, 

উহার সমীপে কে লা ভক্তি সইকারে ্তজ্ঞতণ স্বীকার 
করিতে অগ্রসর হইবে ঠ রোগিকজনিভ যাঁভনার ফে 

সকল প্রয়োজন অবধাঁরণ করণ গেল+ ভাঙার পদে পদে 

আশ্র্যা কৌশল ও অসাধারণ ককণ! প্রকাশ পাই- 
তেছে। বিশেষতঃ, যেষে স্থলে রোগ-শান্তির কিছুমাত্র 

সম্তাঁকনা নী খাকে; সে স্থলে যে তিনি মছেখষধ এ 
মৃত্যুকে প্রেরণ করিয়া কল দুঃখ নিবারণ করেন, ইসছাতে 
আমাদের অন্তিম কাল পর্যান্ত ভার ককপার নিদর্শন 

দৃষট হইতে থাকে 1 অত এব,লিয়ম লঙ্ঘন করিলে থে 

ক্লে হয়, তাহ! আঁখাদিশের হিতার্থেইএনিয়োজিজ 



৮৪ ধর্দ-বিষয়ক নিয়ম-লঙ্বনের ফল । 
ছইপ্াছে), কোন শারীযিক লিয়ম লঙঘন করিলে যে 
অনিষ্ট-ঘটন? ছয়, আমরা ভাছাঁর' নিবারণাঁর্থ যু করি, 
এবহ ভবিষ্যতে তজ্প অপকর্থথ আর ন! করি, এই ছুই 

পরম-কল্যাণকর প্রয়োজন সাঁধলার্থ পরম-কাঁকপণিক 

পরমেশ্বর শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘনের প্রতিফল স্বরূপ 
ভুংখ-রাশি স্থজন করিয়াছেন । ' থে স্থলে এ ছুঃখ কর্প 

মছেখষধ দ্বার প্রতীকারের শভ্ভাঁবন1 না থাকে সেস্থলে 

মু্ুকে €প্ররণ করিয়! সকল পীড়াঁর শান্তি করেন । 
বুদ্ধিরত্ি ও ধর্্মপ্ররত্তি বিষয়ক নিয়ম লঙঘন করিলে 

যে ক্লেশ ঘটে ভাহাঁরও তাঁৎপর্য্য এইদ্প কি না, বিচার 
করিয়া দেখ উচিভ | এ বিষয় নিরূপণ করা স্ুকঠিন 

ব্যাপার । আরজে ইভর জন্তুর কার্ধগাকার্ধোর ফলাফল 
পর্থালোচন) করিয়া পরে মনুষ্যের বিষয় বিবেচন" 

করিলে, অনেক শ্গগম বোধ হইতে পারে । 
মনুধোর নায় ইতর জন্ধও ভেখতিক ও শারীরিক 

নিয়মের অধীন 1 মনুুষ্যের, লা ইতর জন্তদিশের 
কতকগুলি, নিকট প্রবত্ভি আছে, এবং এপ্রকার 
কিখিংৎ বুদ্ধি আছে বে, তদ্ছরি। তাঁহার শ্বখ্য কার্চ্যের 

ফলাফল জামিতে পারে । তাহ্ারীও এ সকল প্রবল 

্র্নন্তির বশীভূত হইয়া পরল্পর অন্যায়াঁচরণ করে ও. 

তত্রিবাঁরণার্থে পরস্পর শা্তিও প্রদান করিক্পা থাঁকে। 

কিন্ত মনুষ্যের ঘেমন অন্দীয়াঁচরণকে' পাপ বলিয়! আন 

আঁছে,.ভাঁহাদের সেরপনাঁই। কুকুরের যে স্বত্ব 
কল লাড়ে তাহার অনেক প্রানি প্রাপ্ত ইয়া বায 



ধর্ঘদ-বিষয়ক নিয়ম-লঙ্ঘনের ফল'। ৮৫. 

যদি ফোন কুন্ধুর এক খান চর্ম লইয়া” কোন স্থানে 
রাখে, এবং যদি আর একটা কুক্ধুর ন হরণ করিবাঁর 
চেষ্টা করে, তবে তাছা দৃ়্ি করিয়া, এ চর্্দাধিকাঁরী 
কুন্ধুরের প্রতিবিখিৎগ্না ও জিঘাংসা বৃত্তি উত্তেজিত 
হুয়। এবং সে এই ছুই বৃত্তির বশবর্তাঁ হইয়া আততায়ী 

কুকুরকে দংশন ও প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হয়। কিন্ত 
এরূপ প্রতিফল প্রদান কর, কেবল" দিকুউ প্ররত্তির 

কার্য । তাহাদের এরূপ কোন ধর্মপ্ররত্তি নাই যে, 
তদ্দার1, অটবধ কর্ধকে অধর্শ বলির! বোধ করিতে 

পারে । তাহার) নিক্ষ্উ প্ররত্তির বশবত্তর্ণ হইয়া উহাকে 
চরিতার্থ করিতে ধাবমান হয়) কিন্ত ইহাতে শুভ 
ফলই উৎপন্ন হইয়! থাকে | আততাঁয়ী জন্য আক্রমণে 

যেআত্রান্ত জন্তর জিঘাংসাঁদি বত্তি উত্তেজিতৃ হুইয়! 
আততায়ী জন্তকে দমন করিতে প্ররত্ত হুয়। ইহা! পরমে- 

শ্বর ইভর প্রাণীদ্দিগের পরস্পর'অভ্যাঁচার নিবারণা্থে 
নিয়েজেন করিয়া দিয়াছেন । বাত্তাবিক, ইহ্থাতে' জন্তু- 
দিগের পরস্পর শাসন হইয়া? একপ্রকার ৮০০ 

কার্ধ্যই সম্পাদিত হইতেছে: 
এপ্রকার শান্তি-বিধানকে কলাধপ- দাঁয়ক: বলিয়াঁ 

উল্লেখ করিবার পুর্ব এ নিয়ম আক্তায়ী-জন্তদিগেরও 

হিতকারী কি না, তাহ! বিবেচন। করিয়া, দেখ উদ্চিত ॥ 

বাস্তবিক, এ নিয়ম তাহাদের পরম-মঙ্গল-দায়ক। বদ্ছি' 

সমুদয় কুকুর আপন আপন আহার অন্বেষণ পরিতআাগ 
করিত কেবল অপহরণ কত্মিতে প্রবৃত্ত. থাঁকিত, তবে: 



৮৬ পর্ম-বিষয়ক নিয়ম-লড্বনের ফল | 

কুক্ুরকুল অবিলম্বে নির্মল হুইযা যাইত ! অতএব, 

যখন আততায়ীর এরূপ প্রতিফল-প্রাত্তি তাঁহার এবং 

তজ্জাঁতীয় সকল জন্ডতর কল্যাঁণ-দাঁয়ক, তখন তাহার 

শাক্তি-ভোগ ৩ ন্যায়ামুগত ও শুভাঁভিপ্রায়ে সং 

কািপিত, ইছাঁভে সন্দেহ মাই। 

জগদীশ্বর উীন্ার ইতর জন্থ রূপ নিকুষ্ট এজাদিগের' 

অন্যায়াচরণ নিবারণার্থ । অন্যান্য-প্রকাঁর কেধশল 
করিয়াছেন, ভাহাঁও অবৰগভ হওযা1! অনাবশ্যক নছে। 
প্রাথমভঃ, ঘথার্থ আততীঁধী ভিন্ন অন্য কাঁস্থাকেও তাহ 

দের শান্তি দিবার জভ্ভাঁবনণ মাই, কারণ অপহরণাদি 

করিতে ন1 দেখিলে, তাহাদের ক্রোঁধ-বিপুর উদ্রেক 

হয় না। দ্বিতীয়তঃ, অত্য+চারী আতভায়ী জন যদ্দি 

অতান্ত অন্নষকর কর্ম না করে, তবে অতভ্যাঁচরিত জচ্ছ 
তাহাকে কুক্রিয়াভে নিরত দেখিব! মাত্র পিরস্ত হয, 
ভাহাঁকে আর কিছুই বলে না। আপনার আঁহার-দ্রেবয 
রক্ষা করিতে পাঁরিলেই তৃপ্ত থাকে, তাহা! পরিত্যাগ 
করিয়া শত্রুর পশ্চাৎ ধাবমান হইতে চাছে ন1। 

ইতর জজ্তুরা আততামীকরে শাত্তি দিবার সময়ে 

তাঁহার কুষ্যববহারের কারণ অনুসন্ধান করে না । 
আততায়ী জন্ত অতান্ত ছুরবন্ষাতেই পতিত হউক, আর 
গ্রজ্বলিভ ক্ষুবানলেই বা দগ্ধ হইতে থাকুক, ভাহাতে 

তাহার কিছু মাত্র ক্ষতি বদ্ধি বোধ করে নী, ভদথে 
(7. লাঘরও করে না, এবং দগুলাঁছের পর 
চির চুর্দাশা ঘটনার সম্ভাবন1 আছে তাকাও 
0 
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বিবেচন1 করিতে প্রব্ত্. হয় না। সেষদি তাঁহাদের 
সমক্ষে অনাহারে ব1 অঙ্গ-পীড়ায় পীড়িত হইয়া, প্রাণ 
ত্যাগ করে তথাপি' তাহার! কিছু মাত্র ভুঃখিত হর 

না। যে সকল বৃত্তি পরের মঙ্গল-বিধায়িনী ও 

যদ্দার! কশর্যাকারণ ও ফলাফল বিচাঁর কর যায়) তাহ 
ন থাঁকাতেই, তাঁহার এইপ্রকাঁর ব্যবস্থার করিয়! 
থাকে | তাঁহাদের সমুদাঘু পরত ম্যার্থানুগাশিনী, 

অতএব, তাহারা অন্যকে বধ করিয্বাও স্বার্থ লাভ 

করিতে পাঁয়িলে, তাহাতে কুশ্ঠিত হয় না। 

কিন্তু ইভর জন্তদিগের পরম্পর এইরূপ শাস্তি 
পদান যে ন্যায়ানুগত ও উপকাঁরজনক, তাঁহ। পূর্বেই 
প্রমাণ কর গিয়াছে | এক্ষণে মনুষ্যদিগের দণ্ড" 

বিপাঁলের বিষয় বিবেচল] কর] কর্তব্য । ূ 
ইতর জন্তরদিগের ন্যায় মনুষ্রও অনেকানেক লিক 

প্ররত্বি আছে, এবং তাহাদের নায় ভিনিও সেই 
সকল ছুর্দান্ত প্ররত্তির অনুবস্তী হইয়া! তদনুযাঁয়ী শাস্তি 
বিধান করিয়া থাকেন | স্ুুসভ্য-জাতীযর় রাজ ও, 

রাজপুকষের1ও চির কাল দেই সমস্ত নিষ্ঝট প্রব্নত্তির 

অর্ধীদেশানুযায়ী দণ্ড, বিধান করিয়া! আঁপিতেছেন ; 
কেবল সংপ্রতি কোঁদ কোঁন সনে তাহার কি 
অন্যথাভাৰ হইতেছে । যদি কোন সন্ধি-চেখর কাহারও 

গৃহ-প্রবেশ করিয়া অর্থাপহরণ করে, তবে রাঁজকর্মত 

চাঁরীর। তাঁছাঁকে ধৃত,করিবার নিমিত্ত সচেষ্ট হন । 
তাহার] তদর্থে.আক্ষী আহ্বান করিয়া সংক্ষ্য গ্রহণ 
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করোন, এবং তদ্দারা.ঘে ব্যক্তি চোর স্থির ছয়, তাহাকে 
কাঁরাঁকদ্ধ, নির্বাসিত বা কাত করেল, বিবেচনা 
করিয়া দেখিলে বোধ হুঈবে, মন্নষা-ক্কত. এরূপ দণ্ডে 

ও ইতর জন্ত-ক্ত পুর্ব্বো্ত দণ্চে কিছু মাত্র বিশেষ না) 
কিছারকর্ভাদিগের এই সমুদয় বিচার-কার্ষাকে আপা 
ততঃ কোন না কেনি পর্মপ্র্তির কার্য বলির) জ্ঞান 

হইতে পারে, কিন্তু বাস্তবিক তাঁহা নহে। অভি" 
ঘোঁক্তার গৃহে চুরি শিয়াছে কিন, এবং তিনি যাঁকে 

চোর বলিয়! অপবাদ দেন, সেই বাক্তি যথার্থ চোর 

কি না, এই ছুটি বিষয়ের তত্ানুসন্ধাঁন মাত্র এ সমস্ত 
বিচখরকের সমস্ত দিচরক্রিয়াঁর উদ্দেশ্য । কিন্ত উক্তরূপ 
ভত্বানুসন্ধাদ্দ কোন ধ্প্ররত্ির কার্ধ্য নহে, কেবল 

বুদ্ধির কায । এ ভুই বিষয়ে কুকুরাঁদির ভ্রম ছইবার 

সম্ভবনী লাই, কারণ তাছার) চ্ষচক্ষে আততায়ীকে 
আহিতাচাঁর করিতে ন! দেখিলে, শাতি প্রদান করে 

ন1। যদ্দি আঁততাঁয়ী জঙ্গ স্ির- প্রতিজ্ঞ, ও নিঃশগ্ক 

হুইয়) অত্যন্ত অভ্যাঁচার করিতে প্ররত্ত থাঁকে, তবে 

কুন্ুরাদি কখুন কখুন তাহাকে নষ্ট বা নষ্উগ্রায় করে। 

মনুষ্যু৪ তেমন স্থলে উদ্বন্ধন ব' যুগুচ্ছেদ করিয়া থাকো 
"মা্ভভায়ীর এরূপ .কুকর্টে প্রব্ত্ত হইবার কারণ কি, 
এবং তাঁহাকে শান্তি দেওয়াতেই,বাঁ কি উপকার দর্শে? 
ঈভর জন্তর1 এ ছুই বিষয়ের অনুসন্ধঁন করে ন1। মন্থুযাও 

সেই দৃষ্টান্তের অনুগামী হইয়া চজেন । তিনিও কুকক্ীর 
কুপ্রব্বাত্বির কারণ অন্বেবণ করেন নাত, এবং : তাঁঙ্কার 
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শান্তি্গ্াণ্ডির পর কিব্পপ গভি ও গ্ররৃতি হইবে, 
ভাঁছাঁগ বিবেচনা করেন না1। কুক্ুর-জাতির জমুদায় 

প্ররতিই নিকষ প্ররত্তি, একটিও ধর্মপ্ররতি নাই, এই 
হেতু তাঁছার1 উক্তরূপ কার্য প্ররত্ত হইয়া থাঁকে। 
মনুষ্যেরও মেই সকল নিরুষ্ট গ্ররত্তি আছে, অভএব 

তিপিও তাঁহাদের বশবত্তাঁ ছইয়া কুন্ধুরব ব্যবহার 

করিয়! থাঁকেন । ভীহাব্ বুদ্ধিবত্তি ও ধর্মপ্ীরৃত্তি 

আঁছে বটে, কিন্ত অদাপি তিনি দণ্ড-বিধান-ব্ষয়ে 

তাহাঁদিগের সম্যক রূপ অনুগত হুইয় চলিতে আর্ত্ত 

করেন নাঁই। 
মনুষা-সমাঁজে মার্জিত বুদ্ধি ও ধর্মপ্ররৃত্তির উপ- 

| দেশানুগত দণ্ড বিধানের রাতি প্রচলিত হইলে 

সংসারের 'ঘত মঙ্গল জন্তাঁবদা। নিকষ্ট প্রবৃত্তির 

আদেশানুগত দণ্ড দার? যদিও তত ন! হউক, কিন্ত কিছু 

উপকার দর্শে, তাছার সন্দেহ'নাঁই | 'ঘত কাল লোকে 

নিকুষ্ট প্ররত্তির বশীভূত থাকে, তত কাঁল তাঁহাদের এ 

মমুদ্ায় ছুর্জয় প্রবৃত্তির আতিশম্য-নিবারণার্থ কৌন- 

প্রকার শাশ্তি প্রদান করা কর্তব্য | নিক্ুষ্ট প্র্বত্তির 

ভধঁতিশব্য-নিবারণ ন। হইলে, জন-সমাজ উচ্ছন্ন হইখ্ণ 

যায়, এবং তাহাতে দোষী ব্ক্তিদিগথেরও দণ্ড-জন্য 

যঁতন। অপেক্ষা, অধিক যাতন" উৎপন্ন হয়। অতএব, 

এক্ষণে দশু-বিধাঁনের যেক্ধপ রীতি ভ্চলিত আছে, 

তীঁছা দিত বাক়িিগও কিছিওত উপকাঁরজনক। কিন্ত 

অম-দণ্ডে ভাঁহার কোন উপকার নাই | 
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পরমেশ্বর ইতর জন্ডদিগকে কেবল নিকষ্ট প্রবৃত্তি 

প্রদান করিয়া! তাহাদের প্রক্কতি ও বাছ্য বন্তর স্বভাব 

পরস্পর উপযোগী করিয়া রাখিয়াছেন | নিষ্ক্উ 

প্ররত্তির' বিধাঁনানুধীয়ী দণ্ড তাহাদের পক্ষে যথার্থ 

উপকারী । তেজন্ষিলী বৃদ্ধিবত্তি ন! থাকাতে, তাছার। 

দনুষ্যের নায় মন্ত্রণা করিয়া দল-বদ্ধ হইয়া! কাহারও 

অনিষ্ট-চেফ্টায় প্রবৃত্ত হয়, এবং আপনার দোষ 

অপলাঁপ করিবার. অন্িপ্রায়ে অশেষমভ কৌশল 

করিতেও ঘত্ব পীয় না । "অত্যাচারী আততাযীদিগের 

নিক্কষ্ট প্ররতির ক্ষণিক উদ্দ্রেকে যত দ্বুর অনিষ্টোৎপত্তি 

হইতে পরে, তাহাই ভাঙার! করিয়া থাকে? এবং 

অভ্যাঁচরিত জন্ভদিগের ক্ষণিক ক্রোধ দ্বার! রী কর্মের 

উন্চিতমত শাসন হুইয়। থাঁকে। 

করুদ্ত মনুষ্যের বিষয় সেরূপ নছে। জগদীশ্বর 

সমুদয় বাছ্য বিষয়কে ভার বুন্ধিরত্বি ও ধর্ম" 

গ্ররত্তির উপষোশী করিয়া দিয়াছেন। নিক্কষ্ট প্ররৃতির 

অর্থদেশানুষায়ী দণ্ড বিধান তভীঁহার পক্ষে ভাকুশ 

ফলদায়ক নহে । মনুষ্য অখপন-দেশষ গোপ
ন গু অনি্ধা 

করণার্থে বৃদ্ধিবত্তি নিয়োজন করেন. অত এৰ তাহার 

এপ্রকাঁর আশা থাঁকে যে, শান্তি প্রাপ্ত না হইলেও ন! 

হইতে পারে । আর ভীছার নিকট প্রবত্তির ন্বাভাঁবিক 

তেজস্ৰিতাই যদ্দি ভীহার কুপ্রবত্ি উপস্থিত: হইবার 

বার্থ কারণ হুর, তবে কেবল শান্তিবিধাঁন দ্বারা কৌন 

' শেন লা, ' যে 
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কারণ কোন বিষয়ে কুপ্ররত্িউপস্থিত হয়, তাহ! শাস্তি 
প্রাপ্তির পূর্বেও যেমন্গ। পরেও তেমনি থাকে । কারণ 

থাঁকিলেই কার্ষোর উৎপত্তি হয় । এই নিমিত, লোঁকে 
পুনঃ পুনঃ দণ্ড পাঁইলেও, . পুনরায় কুকার্ফ্য করিতে 

প্ররৃত হয় । সকল দেশেরই পুরারত্ত যে পীপ-ফলঙ্কে: 
কলক্ষিত হুইয়1 রহিয়াছে, এবং ভূমগডুলে কুকর্ম-তআোত 
চির কাঁলই যে জমান বহছিতেছে, "তাছারও কারণ এই । 
তিন সহত্স বগুসর পুর্ব্বকাঁর মনুষ্যেরা যেরূপ পাঁপাসক্ত 
ছিল, ইদাঁলীন্তন লোকেরাও সেইরূপ রছিয়াছে। 

অত «ব, চির কাল যেরূপ রীতি ক্রমে কুকর্ম্মের দণ্ড-বিধান 
হইয়া! আসিতেছে, তাছ? ঘখন নিতান্ত নিক্ষঙ্গ হুইল, 
তখন উপাঁয়াস্তর চে! কর! সর্বভোঁভাঁবে কর্তৃবা। 

পরমেশ্বর আমাদের বুদ্ধি ও ধর্্মপ্রবৃতি সযুদায়কে 
সর্বাপেক্ষা প্রধান করিয়াছেন, এবং জমস্ত বাছ্য বস্তুকে 

তাঁহাদের উপধুক্ত করিয়া স্যষ্টি, করিয়াছেন । অতএব, 
& সমস্ত শুভকরী বৃত্তির উপদেশানুগত শান্তি বিকাল 
করাই মন্ুবোর পক্ষে কর্তব্য, এবং কেবল তদ্দ্বারীই মান ব- 

বর্গের পাপ-বিমোচল ও পুণ্য-সংলাধন হওয়া সম্ভব । 

“কুন্ধুর ঘে আততায়ীকে . গ্রন্থারাঁদি করিতে যায়, 
ক্রোধমাত্রি ভাঙার কাঁরণ। আঁতক্তায়ীর অত্যাচার দেখিয়। 

তাহার অর্জনস্পৃীদি কৌন কোন নিকুষ্ট প্রন্বত্বির 
ক্ষোভোঁতৎ্পত্তি ছয় এবং 'জিঘাংস। ও প্রতিবিধি এস! 

প্ররত্তি ততক্ষণ উত্তেজিত ছইয়! এ অত্যাচাঁরকাঁরীকে 
শান্তি দাঁন.করিতে প্রন্বত হয়. মনুষোর ক্রোধের কার্ধ্যও 
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সেইপ্রকাঁর | কাঁহাঁরও অগ্রু অপহৃত হইলে, তাঁহার 

অর্জনস্প্হা-বতি ক্ষুব্ধ হয়, এবং কাঁহাঁকেও নর হত্যা 

করিতে দেখিলে, আমাদের উপচিকীর্যা-রত্তি ক্লিট হয়। 
অনন্তর জিঘাঁংস! ও শ্রতিবিধিৎসা বৃত্তি উত্তেজিত হুইয় 

চেখর ও হত্যাকারীকে প্রতিফল দিতে উদ্যত হুয়। 
বিবেচনা করিয়া! দেখিলে, মনুযোর এই দু-বিধাঁন- 

বিষয়ক বাবহ্থারের সহিত (ুক্করের ভদ্দিষয়ক কার্ষ্যের 

কিছুমাত্র বিভিন্নতণ নাই | বস্তুতঃ, যখন উভয়েই নিকট 
প্ররত্তির বশীভূত হুইয়1 কাঁ্ধ্য করে». তখন বিভিন্নতা ন' 

থাঁকিবাঁরই সম্ভাবনা । কিন্ত এরূপ দণ্ড-বিধাঁন আমাদের 
বুদ্ধি ও ধর্সপ্রবত্তি সমুদায়ের সম্মত নয়; তাহাদের 
অশদেশাকুলারে দোঁষীদিগের প্রতি কিরপ ব্যবহার 
করা কর্তব্য, পশ্চাৎ তাহার বিবরণ করা যাইতেছে ।, 

চে্য্য ও নর-হত্যা! উপচিকীর্ধার অসুমেঠদিত নহে, 
কারণ এঁ উভয় কার্ধই এই প্রধান প্ররাত্তির বিকদ্ধ। 
নাঞ্জপরভা-রত্তিও ইহাতে ক্ষ ও ক্রিষ্ট হয়, কারণ 
কাঙছারও ম্যাষা বিষয় আত্রমণ করণ এ প্রব্নভিির নিতান্ত 

অনভিমত। আরযাহাঁতে পরমেশ্বরের প্রীতি ভাঁজন 

জীবদিগের ছু:খোঁঘপত্তি হইয়া তাহার শুভ্ণভি প্রায়ের 
অন্যথাঁচরণ করা হয়) তাহ? কোন মতেই ভক্তি-বত্তির 
অভিমত হুইতে পারে ন1। ফলতঃ, যাবতীয় কুকর্ম 
সযুদ্ধায় ধন্মপ্রন্বত্তির বিকদ্ধ+ এবং পাঁপের উৎনেষ 
সাধনা করাই এ সকল প্রন্নত্তির অভীষ্ট । চুক্ষর্্কারীর 
স্রীয় ছুগ্ারতি দমন করিবর ক্ষমতণ থাকুক বানা থাকুক, 
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ভাহাতে এই যথার্থ তত্বের কিছুমাত্রএঅন/থ! হয় না 

উন্মত্ ব্যক্তিকে নরহত্যা করিতে দেখিলে, দয়াবানের 
যাঁতন1 বোঁদ হুর, এবং' তাহা! নিবারণ করিবার নিমিত্ত 

অভিলাব ও উৎসাহ জগ্ঘে। চৌর্য্য-ক্রিয়া জড় বাক্তির 

রা হইলেও, তা! ন্যায়পরতাঁর অভিমত হইতে পারে 
|. অতি সামান্য ব্যক্তিকেও অত্রদ্ধা ও ও অবজ্ঞা করা 

৮ সম্মত. নহে । অজ্ঞান-ক্লুত পপ ও 
মোছুক্ৃত পাঁপু উভয়ই ধন্দগ্রত্তির অনভিমত ও 
জনসমাজের অছিতকাঁরক। বুদ্ধিমান ও উন্মত্ত উভয়ের 

অস্ত্রাঘাতই সদাঁন-ক্রেশ-দাঁয়ক, এবং ধূর্ত চেবর ও 
নির্বোধ জড় উভয়েরই চে্ফ্য"দোঁষ ধনী ব্যক্তির সমান-. 
রূপ অনিষ্টকাঁরক | 

বদি কুকর্ম মাত্রই দুষিত বলিয়া গণিত হইল, তবে 
যেরূপ দণ্ড বিধাঁন করিলে, তাহা সমূলে . নিমূলি হয় 
তাহাই কর! বিধেয়। কিন্ত দ্জ-বিধাঁনের যেরূপ রীতি 

ধর্ম-প্রবত্ির অনুমোদিত, আর যাছা, নিক প্রবৃতির 
গ্রয়োজিত, এ উভয়ে অনেক, বিশেষ আছে । লোঁকে 
নিক প্রনত্তির বশীভূত হুইয়! কুকর্সোর দণ্ড বিধান 
করে, এ প্রধ্বক্ত কুপ্রবত্তির কারণ ও দগড-বিধানের 

ফলাফল কিছুই বিবেচন! করে ন1। তাহারা আত” 

তায়ীকে ধৃত.করে' রুদ্ধ করে এবং হত ব1 আহত করে ৃ 

এতাবস্থাত্র নিক প্রবৃত্তির কার্ষোর সীমা । এই স্থলেই 

তাহার পর্যনীপ্রি, 

কিন্ত বুদ্ধিবত্তি ও ধর্মপ্রব্ৃত্বির কার্ধ্য এরূপ, নছে। 



৯৪. ধর্মম-বিষয়ক নিয়ম-লঙ্বনের ফল । 

ভাহার। দোষী .ব্যক্তিরও কল্যাণ কাঁমনা করে। উপ 
চিকীর্-বত্তি ভাহাঁকে পাপ-পক্ক হইতে উত্তীর্ণ করিফ়া 

ধর্্ম-পথে এররত্ব করিতে ও তদ্দ্ার। ধর্ষ্ণেৎপাদ্য বিশুদ্ধ 
সুখে সুখী করিতে উৎসুক হয়, তক্তিত্বতি তাহাকে 
অনাদর ও অবজ্ঞা ন! করিয়া অপর লোকের ন্যায় 

তাহারও সহিত সমাদর-সংযুক্ত সদাঁচরণ কর! কর্তব্য 

বলিয়! উপদেশ দেয়। ন্যায়পরতা-বত্বি এইরূপ নির্দেশ 
করে যে, যেরূপ দণ্ড বিধাঁন করিলে, পাঁপাসক্তির স্লো ঘ- 
পাঁটন হুইয়! ছুপ্রববত্তির নিষ্বত্তি হয়, সেইরূপ দগু-বিধান 
করাই বিখেয়। অত এব, আদেখ কুপ্ররত্তির মৃলান্বেষণ করিয়! 

' ভাঙা নিবারণ করিবার উপীয় অবধারণ কর] কর্তব্য । 

আমাদিগের যে জমুদায় গনোরত্বি আছে, তাহারই 
কোন না কোন বৃত্তির অনুচিত মিয়োজন দ্বার অধর্মের 
উত্পত্তি ছয়। এস্লে জিজ্ঞাস্য হইতে পাঁরে। তাছাঁদের 
জনুচিত নিয়োগেরই ব|কারণ কি? তাহার ভ্িবিধ 
কারণ আছে । প্রথমতঃ, কোন কোন প্ররত্তি স্বভাবতঃ 

অভিমাত্র বলবতী থাঁকাতে, আপনণ হইতেই পাপ-কর্শে 
প্রতি ছয় ।. দ্বিতীয়তঃ, বাহ বিষয় দ্বারা কোন কোন 

প্ররত্তি অতিশয় উত্তেজিত হইলেও, অসগ্ুকর্মে ইচ্ছা! 
হুয়। তৃতীয়ত, কোন্ কর্ম কর্তব্য ও কোন্ কর্ম অকর্তব্য 
তাহা না জাঁনাঁতেও, অনেকে অনেক পাকে প্রন্বত্ 

ছইয়া,খাকে। এই ত্রিবিধ কারণের বিষয় ক্রমে ক্রমে 
লিখিত হইতেছে | | : 

| থমুঃ)--ব্যক্তি-বিশেষের রাছিনারিীদ যে ভা 
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বভঃ প্রবল হয়, পিতা মাতার প্রক্কতি-সিদ্ধ গুণ দোঁষই 
'ইন্ছার একমাত্র কাঁরণ। তাঁহাদের যে জমুদায় মনে রতি 
অত্যন্ত তেজন্িনী থাঁকে, অন্তানেরও সেই সকল বৃত্তি 
অতিশয় বল প্রকাঁশ করে । অত এব ইহা স্বীকাঁর করিতে 

হয় ষে, কোন কোন ব্যক্তি এরূপ বিকদ্ধ স্বভাব 

অখিকাঁর করিয়া! জন্ম শ্রহণ করে যে, আপনা হইতে 
তাহাদের বলবতী নিক্কষ্ট ঞ্রর্ত্বিদ্িগকে সংবরণ করিয়' 

রাখ! একপ্রকার অসাধ্য বলিয়া! গণ্য করিতে হয় । 

ভাঁহাঁরা অধন্ীচরণ না করিয়! নিরত্ত থাকিতে পাঁরে 
না। তাহাদের স্বভাঁব-রক্ষে পাপ কপ ফল অবশ্যই 

ফলিত ছয়, তাঁছাঁর সন্দেহ নাঁই। 
দ্বিতীয়তঃ ।-অন্বের অসংস্থান, সুরাঁপাঁন,। কু- 

দৃষ্টান্তদর্শন, প্ররত্তি-বিশেষের বিষয়মংঘটন ইতাদি 
অনেকানেক কারণে ফোন কোঁন প্রবত্ির অভিমাত্র 

উত্তেজনা হইয়ণ চুস্্ররত্তি উপস্থিত হইতে পারে । 
” ভৃভীয়তঃ (আমাদের মাঁলসিক প্রক্কৃতি ও বাহ 

বস্ত্র সহিত তাঁহার সম্বন্ধ জ্বান ন1 থাকাতে ও, অনেক 

অধর্ণের হকি হইয়াছে । সতীর সছছমরণ-গমন, গঙ্গ+- 
সাগরে অন্তান-বিসর্জজন। প্রতিমা-সমীপে নরবলি- 
প্রদান) ইভাঁদি অশেষ-একার ওসিদ্ধ কুরীতি এবিষয়ের 

দৃষটীন্তস্ছল । ভারতবর্ধয় ও অন্যান্য দেশীয় ধর্ম শীস্ত্ে 
এইপ্রকার বিষম ব্যাপার সমুদাঁয়ের ব্যবস্থা আছে, 
এবং লোঁকেও বহু কাঁলাঁবধি' তাহ স্বর্গ- সাধন জানিয়। 

অনুষ্ঠান করিয়। আসিতেছে ।.. 
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এই ভ্রিবিধ কারণ উতৎ্পাঁক্ন ও পরিত্যাগ করা পাপ 
বাক্তির ন্বেচ্ছা্ধীন নছে। সে আপনার স্বভব-লিদ্ধ 
নিট প্ররত্তির প্রবলতাঁও উংপাঁদন' করে নাই, 

অধুপনাঁর' অজ্ঞান রূপ উৎকট রোঁগেরও উৎপাদক 
মন্ছে, এবং যে লকল বাছা বাঁপাঁর দ্বার কোন কোন 

নিকুষ্ট গ্রব্ুতি অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া! পাপ বর্ছে 
করত্তি দেয়, লে ব্যক্তি তাঁহারও কারণ নহে। কিন্ত 

যদিও দে আপনার কুপরভির কারণ ন।? হউক, তথাপি 

ভাঙার ও সংসাঁরের কল্যাপার্থে তাঁন্াকে কুপথ হইতে 

নিরত্ত করণ সকলেরই কর্তব্য । আমাদের বৃদ্ধিরত্তি ও 
ধর্মপ্রততি সমুদাঁয় তাহার কুত্তি নিবারণ করিতে 
আদেশ করিতেছে । অতএব, কি প্রকাদে এই গরম 

+ধর্থনীয় মলোরথ পুর্ণ হইতে পারে, তাঁছ! বিবৈচলগ। 

করা উচিত । বুদ্ধি অনুমতি করিতেছে. ভুস্ছিয়ার কার 
নিরাঁস করিলেই দুক্কিয়া লিরাঁদ হইবে । অত এব, 

কিকরূপে কোল কারণের কিপ্রকার নিরাকরণ ইত 
পারে, তাছা বিচার করা কর্তৃবা । 

প্রথমতঃ 1- কোন কোঁন এ্রবত্বির সমধিক প্রবলভ' 

ছুশ্ররত্বির প্রধান কারণু। এ কাঁল পর্যন্ত শার।রিক ও 

মানদ্িক ষত নিয়ম সত হইয়াছে, ভাঙতে এই 
.স্বতাব-সিদ্ধ দোষ সহ নিরাঁকরণ করিবার 'কোন 

উপায় প্রৃপ্ত হওয়া যাঁয় নাই। তবে এ স্থলে বুদ্ধির্ত্ধির 

উপদেশ এই ষে, দোষী বাক্তিকে যে গুনে যেয়প 

নির্মে রাখিলে, তাহার প্রবল নিক প্রবত্তি' সফল 
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উত্তেক্জিত ও চরিতার্থ হইবার অভ্ভাবন]1 না থাকে, সেই 
স্থানে সেইরূপ নিয়মে রক্ষা কর1 কর্তৃবা। বে ব্যক্তি 
ফোঁন নিক্ষষ্ট প্রর্ত্তির বশীভূত হইয়। এক বার কোঁন 
কুকর্মে প্ররত্ব হইয়াছে,.০স পুল পুনঃ তাহাতে রত 
হুইয়! জন-সমঁজের . অনিষ্টোৎপত্তি করিতে পারে? 
অতএব, সংসারের কল্যাণাঁর্থে তাহাকে কদ্ধ করিয়! 

রাখা র্বতোভাবে বিখেয় ৷ তদনভ্তর, ষাচ্ছাঁতে তাহার 
নিকষ প্ররত্তি জমুদাঁর ক্রমে ত্রমে নিস্তেজ হইয়! 
আইসে, তাহার উপায় কনা কর্তবা। ইহা সম্পন্ন 
করিতে হইলে, যে যে বিষয় দ্বারা নিক্কক্ট প্ররত্তি উত্তে” 

জিত হুইতে পাঁরে, ত-সমুদাফের সহিত তাহার সংত্রৰ 
ব্লাখ! উচিত হয় ন)1। মাদক দেবন, কুসঙ্গ অবলম্বন ও 

পরিআম পরিিবর্জ্জন্ন করিলে, পাঁপকর্ষে প্রবৃত্তি হয়» 
অতএব, কলুকর্্মশলী ব্যক্তির ঘাহাীতে এই সমস্ত অশুভ- 
কর বিষয়ে লিপ্ত না হয়ঃ তাঁহার উপায় করা আবশ্যক ॥ 

এন্ষণকার কারাগারের. যেকধপ বিশৃজ্বল!, ভাঙতে 

তাহাদিগকে দিবারীত্রই কুলংদর্গে থাকিতে হুয়। যত 

দুর্দান্ত পাপাসক্ত লেক পরস্পর একত্র সহবাস করিয়। 
পরদ্পরের নিক্ক্ট প্রত্বতি প্রবল করিতে থাকে । এক্ষণ” 

কার, কারাখীন্সের ন্যায় পাপীদিগের পাপ-শিক্ষার 
পাঠশাল! আর দ্বিতীয় নাই। অতএব, বন্দীদিগ্কে 

পরস্পর পৃথকু, করিয়া রাখা উচিউ, এবং যখন কোন 

রুর্য7 উপলক্ষে তাছাদিগের একত্রে থাঁকিবাঁর প্রয়োজন 
হুম, তখন যাহাতে তাহার! পরস্পর অসদালাঁপ, 

| নি 
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অসদভিঞ্ায় প্রকাশ, এবহ কুপ্ররৃতি ও কুমস্ত্রণ! প্রদান 

করিতে না পারে, তাহার উপায় কর? কর্তব্য । তত়িন্ন 

তাহাদিগকে কর্ম-বিশেষে নিযুক্ত রাশ! অতি আবশাক। 
পরিশ্রমের মত ছুশ্রবন্তি-দমনের ওঁধধ আর কিছুই 
নাই। কিন্ত যেকার্যো নিযুক্ত হইলে, প্রধান প্রধান 

বৃত্তির চালন? ছয় তাহাই জর্ববাপেক্ষা উত্তম । তদ্দার। 

রর প্রবৃত্তির তেজ হ্বাস হ্ইয়। উৎকৃষ্ট প্ররুত্তির তেজ 

দ্ধি হইতে থাঁকে। ্ 

দ্বিতীয়তঃ 1 বাহা কিষয় দ্বার! 1 শিক প্রবৃত্তির 
জি পাপ-কর্মে প্রন্বত্তি হুইবার দ্বিতীয় কাঁরণ। 
পুর্ববোক্ত প্রথম কারণ প্রশমনার্থ ষে ষে ব্যাপার সাধন 
কর" কর্তবা, তাঁহাঁতেই দ্বিতীয় কারণের নিরাঁকরণ ছয় । 

পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, যে সকল বিষয় দ্বার1 নিকট 
প্রনুতি উত্তেক্িত হয়, তাহার সহিত পাপাসক্ত ব্যক্তির 
দংক্রব বুঁখা কোন ক্রমেই বিধেক় ন্ছে। 

তৃত্ররতঃ।--অজ্ঞান অসং্রব্বত্তির ভূতীয় কারণ 

বখণনিয়মে নুপ্রণালীক্রমে 'শিক্ষা দান করিলেই ইহার 
প্রতীকার হইতে পারে, উত্তম অধ্যাপক নিযুক্ত রাখিয়। 

কারাগাঁরস্থ ব্যক্তিদিগের বুদ্ধিবতি মাঙ্র্ঘিত ও ধর্- 
প্রতি বদ্ধিত কর] সর্বতোভাবে কর্তব্য । . তত্ভিম্ন, যদি 
নঙ্চরিত্র স্ঞুর্যক্তিরা তথায় গমনাঁগমন পুর্বর্বক কথা- 
প্রসঙ্গে উপ্লদেশ প্রদীন করিয়া তাহাদের ধর্ধপ্রন্ত্তি: 
কল উক্তি করেন, তাহা হইলে, মহোঁপকার ঘর্খে 
তরু সন্দেহ নশই। 

৮01, 
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আসহু লোঁকের প্রতি এইরূপ ব্যবহার” ' করখই 
শ্রিয়ঙ্কর । এরপ আচরণ আঁগাঁদের মস্ত প্রধাশ 

বৃত্তির অভিমত ও পরিভৃপ্তি-জনক । এরূপ আচরণ দ্বারা 

দোঁষী বাক্তির চরিত্রশোঁধন ও জনসমীজের উপকার" 
সাধন হুইয়॥ উপচিকার্ষণ-রত্তি চরিতার্থ হয় ; দোঁষীনু 
প্রতি যেরূপ ব্যবহার কর? কর্তব্য তাহা অম্পন্ধ হই", 

ন্যাঁর়পরতা-রস্তি পরিতৃপ্ত স্থুয়? ভাঙার প্রতি অনাদর 
প্রকাশ না হইয়া? যখোচিত আদর প্রকাশ হওয়াতে, 
তক্তি-্ৃত্তি “নিত হয়; এবং কারাগারের এইরূপ 
সুশ্টঘবলা সম্পন্ন হইলে, সংসারের পীপ-প্রবাছ ক্রমে 
ক্রমে মন্দীভূত হইবে ইহ! বিষেচনণ করিয়া, দ্ধিরন্তি 
সুতৃপ্ত হইয়া থাকে। 
অতএব, দোঁষীদিগের ছুশ্ররত্তি-দমনের উল্লিখিত 

রীতিই ধর্থপ্রররত্তির অনুগত, আর এক্ষণে প্রায় সকল 
দেশে যেরূপ দণ্ু-বিধাঁনের রীতি প্রচলিত আছে, তাহ 
ফেবল নিক্কষ্ড প্রব্ত্তির লিয়োজিত। এপথমোঁক্ত রীতিকে 
ধর্ম প্রব্ত্তি-প্রয়োজিত এব শেষোক্ত রীতিকে নিক্কঈ- 
গ্ররৃতি প্রয্নোজিত বলিয়! উল্লেখ কর! গেল। এই উভয় 

রীতির ফলাফল বিবেচনা করিয়া দেখিলে, প্রথমোক্ত 
রীতিই সর্বাপেক্ষা শুভকরী বলিয়া প্রতীত হইবে । 

দোষীকে ভয় প্রদর্শন পূর্বক কুকর্ম হইতে নিরত 
ফরিবাঁর চেষ্ট। করা! নিকষ্ট প্রবৃত্তি-গুয়োজিত রীতিন্ 

উদ্মেশশা। কিন্তু কর্তব্যাকর্তব্য বিষয়ে অজ্ঞান এবং 

ক্মাভাঁবিক প্ররতি-বিশেষের প্রবলতা এই ছুই কাঁরণে 
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পাঁপকর্থে প্রতত্তি হয়, অতএব, এ উভয়ের নিরাকরণ 

না হইলে, ছুপ্ররত্তির নিবারণ হওয়া সম্তব নহে । ষে 
বাঁরণের যে কার্য তাহা অবশ্যই ঘর্টে, কারণ নিরাঁল 

নল! হইলে, কাঁ্ধা নিরাস হইতে পাঁরে না । 
পাঁপ-কর্শমের কারণ নিরাঁকরণ করাই ধর্ম প্রৃতি- 

প্রয়োজিত রীতির তাঁৎপর্ষ্য। কোন ব্যক্তির কোন্ 

বিষয়ে কুএবৃত্তি দেখিলে। ফলেই কুপ্রত্তির সম্পূর্ণ নিরত্তি 

চেহট1 করা ধর্ম প্রতি সযুদায়ের অভিপ্রেত ; ভাহ না 
করিয়া তাঁহারা তৃপ্ত খাকিতে পাঁরে ন1। এক্ষণে, নিরুহই- 
প্ররৃতি-প্রয়োজিত রীতি অনুসারে রাজপুকষের1 দোফীকে 
দণ্ড দিয়া মোঁচন করিয়া দেন। তাঁহার কুপ্ররত্তির 

কারণ সমুদার পুর্ববহ অব্যাহত থাকে ; সুতরাং সে 
নিচ্ৃতি পাইয়া পুজর্বার লোকের উপর উপদ্রব করিতে 
আ'রস্ত করে কিন্ত কুকম্মীর কুপ্ররত্তির কারণ নিরাঁকরণ 
করা ধর্মগপ্ররৃত্তি-গ্ুয়োজিভ রীতির উদ্দেশ্য ; নে 
উদ্দেশ্য দিদ্ধ হইলেই তাহার ছুপ্ররত্তির নিরৃত্তি হয়। 

নিকট-এরত্ি-প্রযোজিত রীতি অন্ুপারে শাস্তি 
বিধান করিলে, দোষী ব্যক্তির, এবহ জনসমাজস্থ অন্যান্য 

বাক্তির, নিকট প্রত্নত্তি সকল জচেষ্ট রাঁখা হয় কারণ 

এ দশ দণুদাতার নিকষ প্রতি দ্বার! নিয়োজিভ হয়, 
এবং দণ্ডিত বাক্তির নিকষ প্ররত্তি সকল উত্ভেজিত 
করে। দেখ, প্রহারাঁদি দণ্ড দণ্ডদাতাঁর জিঘাংসা হইতে 
উত্পন্ন হইয়1 দণ্ডিত ব্যক্তির ভয় ও ফ্রোধাদি উত্পাদন 

করে। প্রাণ-দণডও দণুকর্তীর এ জিঘাংসা-রত্তি হইতে 
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উৎপন্ন হয় । ফলতঃ, কেধল দণ্ডিত ব্যক্তির নন্ছে, এ 
সকল দণ্ড দর্শন করিয়।, দর্শকদিগেরও .জিঘাঁৎসাদি 
উত্তেজিত হইভে থাকে । উক্তরূপ দগ্ড-বিধানের মহিত 
বর্ম প্ররভির কোল সংশ্রব নাই। উহ দেখিয়! কি 

দণ্ড-দাতী, কি দণ্ডিত দোষী, কি দণ্ড-দর্শক কাঁছারও 

কোন. ধর্দর-প্রতৃত্ভি চালিভ হয় ন1। : 

ধর্ম প্রবুতি-প্রয়োজিত রীতি. অনুপারে দোঁষীর 
দুপ্ররতি-দমনের চেষ্টা করিতে হুইলে, কেবল বুদ্ধিবত্তি 

ও ধন্মপ্রবরত্তি সকল নিয়োজিত করিতে হয়। কোন্ 

কোন নিকুষ্ট প্রব্ত্তিও নিয়োজিত হুইতে পারে বটে, 
কিন্ত তাহার! ধর্মপ্রবৃত্তি সমুদায়ের কিস্কর স্বরূপ 

থাকিয়া তাহ্থাদেরই শুভ জন্ক্প সম্পন্ন করিতে 

থাক্ষিবে। যাহারা উক্তন্ূপ দণ্ড-বিধান সম্পাদন 

করিবে, তাঁহাদের উপচিকীর্ধ-রত্তি কি কুকদ্মশাঁলী 

ব্যক্তি, কি অপর কোক দকলের'ই উর্পকার সাধন 

উদ্দেশে উত্তেজিত থাকিয়া! সর্ধতোঁভাবে চরিভাঞ্থ 
হইরে | এতাদূৃশ দগু-বিধানের জমুদয় ব্যাপারই 
জনসনাজের কলাণ-দাঁয়ক ও জীব্ছ্বি-জম্পাদক । 

নিকইঈ-প্রত্তি-গ্রায়োজিত দণ্ড-বিধাঁন বিষয়ে বখন্ 
যেসকল বাকি নিখুক্ভ থাকে, ও যাহারা তাহ. 

দর্শন করে, ভাঁছাঁদের ভৎকাঁলোহপন্ন সন্তানেরা 
শারীরিক নিয়মানুসারে প্রবল ' নিক্লষটপ্ররতি প্রাপ্ত 
হইয়া থাকে ইহছাঁতি, এক জনের, প্রাণ-দণ্ড . বহু 

জন্র প্রাণ-দখ্ডের হেতু হইতে. পারে । 



৯০২ ধর্দ্মবিষয়ক নিয়ম-লঙ্ঘনের ফল | 

ধর্্প্রব্ুত্ি-প্রয়োজিত রীতির ফল ইচ্ছার, সম্পূর্ণ 
বিপরীত । যাহার! তৎ্সম্পাদনে নিযুক্ত. থাকিবে, 

তাঁহাদের সন্তানের! পিতা মাঁতাঁর প্রবল বুদ্ধিবৃতি 
ও ধর্মপ্ররুত্তি অধিকার করিয়$ জন্ম গ্রহণ করিবে ; 

এবং যাছারা এ সুগাক শুভকর. নিয়মাচুদাঁরে দণ্ড 
পাইবে, তাঁহাদেরও উত্তর-কাঁলবত্তর্ণ সন্তানের! আপন 
আপন পিত' মাতা অপেক্ষা পুণ্যশীল হইবে | 

ভাহাঁদের পাঁপ-পঙ্কে পতিত হইবার ভাদৃশ সম্ভাবন? 
থখকিবে না। 

এক্ষণে দোঁষীর দোষ” অপ্রমাণ করিবধর নিমিত্ত 

যথার্থ সাক্ষী পাওয়া ছুক্ষর। যদি দোষী ব্যক্কির 
আত্ীয় স্বজনে স্বচক্ষে তাহাকে ছুঙ্বর্ম করিতে দেখে, 
তথাপি তাহাকে বিচার-স্থছলে উপস্থিত করিতে ও 

বধধার্থ সাক্ষ্য প্রদান করিতে সম্মত হয় ন1; কারণ 

কাছাকেও দগু-দাতার কোঁপঙললে নিক্ষেপ কর! 

উপচিকীর্যাদি প্রধান প্রবত্তির অভিমত নহে । কিন্তু 

ধন্মপ্ররতি-প্রয়োজিত রীতি এ্রচলিত হইলে, পরমাত্বীয় 
ব্যক্তিরাও তাহাকে বিচারকের হস্তে জমর্পণ করিতে 

আশক্ক। করিবে ন11 তখন কারাগার বিদ্যাথার স্বরূপ 

হইবে । বিদ্ণাগারে পুত্র ভ্রাতা প্রত্াতিকে প্রেরণ 
করিতে কাছার 'অমত? যাহাঁড়ে, আত্মীয় জনের 

ছুপ্রবৃতি-দদন, জ্ঞান-বর্ধপ ও চরিত্র-শোঁধন হয়, 

তাহ! কাহার অনভিপ্রেত £. 

» প্রচলিত শ্াণ-দণ্ড-বিষয়ক নিয়ম, অত্যন্ত পপনারী 



ধর্া-বিষয়ক নিয়ম-লঙজ্ঘনের ফল'। ১০৩ 

ও নিতান্ত স্বীকর। ভাঁহা কোন ক্রদেই আমাদের 

উপচিকীর্যাদি 'ঘর্ঘ প্রত্বির অভিমত হইতে . গারে না, 

নতরাঁং পরমকাঁকণিক পরমেশ্বরেরও অভিপ্রেত ও 

অনুমোদিত নছে । এই প্রাণ+দণ্ু-সম্পাদনার্থ যে 

প্রাণ-খাঁতক নিযুক্ত থাকে, তাঁছার পদণ্ড অতি ঘণাঁকর। 

ধর্ম গ্ররত্বি গ্রয়ৌজিত রীতি অনুসারে দোষী ব্যক্তিকে 

ধাহাদের হত্তেসমর্পণ করিতে হইবে, তাহার! শিক্ষক, 

চিকিৎমক ও ধর্দোপদেশক। তস্থার! পূর্বোক্ত 

প্রাণ-ঘঠতকদিশের ন্যায় অনশদরণীয় হওয়া দূরে থাকুক, 

পরম পুজনীয় প্রধান মনুষটিবলিয় গণা হুইবেন্চ। 

অতএব এক্ষণে ভূমগুলে দণ্ড-বিধানের যেরূপ 

রীতি প্রচলিত আছে, তাছ। অশেষ-দোঁষাঁকর, আর 

ধর্ম প্রতি -প্রয়োজিত রীতি নিরৰচ্ছিন্ব-কল্
যাণকর, ই! 

নিশ্চিত অবারিত হইল । ৃ 

এক্ষণে রাঁজপুকযেরা যেমন নিকট প্ররত্তির অনুবত্তর্ণ 

হইয়া দোবীদিগের দণ্ড বিপ্রশল করেল, অনসমাজস্ছ 

অপর সাধারথ লোঁকেও পরস্পর তদন্থুরূপ ব্যবহার 

করিয়া থাকে। | 

ভূমগুলে. নিষ্পাপ মনুষ্য আও ছওয়1 যায় নাঃ 

বাহার! গুকতর পাঁতকে আসক্ত নহেন? ভাঁহারাও 

সচরাচর অপ্প অগ্প দেষের অনুষ্ঠান করেন। তাহার 

কারণানুসন্ধান করিলে প্রভতীতি ছইবে, আমাদের থে 

সমন্ত নিক্কউ প্ররত্বির সমধিক প্রবলতা! দ্বার গুকতর 

গাণের উৎপত্তি হয়; তাহারই জপ্প অপ্প. উত্তেজন! 



5০8 বর্ম্বিষয়ক নিয়ম-লঙ্ঘনের ফল । 

দ্বারা লস্বু পাপে প্ররদ্তি হয় ।' আগর] ষে আশ্বাঁদর ও 
জিষাংসাঁদির বশবত্বর্ট হইয়া লোঁকের কুৎসী করি, 
ভাছারই অভন্ত গ্রবলতা "দ্বারা প্রচ্থার ও প্রাণ সংহার 
করিতে গ্রব্বত্তি হয়। আমরা যে জুগোপিষা ও 
অজ্জনস্পহার অনুবস্তী হুইয়। কোন পণ্য বস্তুর গুণ 
আরোপিভ, করিয়া বর্ণন1.করি, অথবা! তাহার উচিত 
মূল্য না বলিয়া অধিক করিয়া বলি, . তাহাঁদেরই 
অভান্ত অটৈবধ উত্তেজন দ্বার! অর্থ হরণে প্রত ছয়। 
অতএব, আমাদের ধর্মশযিষয়ক নিয়মের অতাপ্প অন্য- 
থাঁচরণও অবশ্যই কোন নষ্ঈকোন মনোরন্তির অবৈধ 
নিয়োগের 'ফল। পুর্ধেই উল্লেখ করা খিজাছে, গুক 
বা লঘু কোন প্রাণ আবাদের বুদ্ধরত্তি, ও ধর্ম 

প্ররত্তিন্ন অভিমত নহে । ঘাহাঁতে অন্তঞান-ক্ভ ও 

মোহ-জনিত সকল ছুক্ষপ্ম সথূলে নির্্ম,ল হর, তাহাই 

তাহছাণাদের অভিপ্রেভ । 

এক্ষণকার লোকদিগের মধের প্রায় সকলেই কেবল 
নিক্ষষ্ট প্ররত্তির বশবত্বাঁ হইয়া! দোষীদিগকে শাক 

গুদান করিতে প্ররত্ত হয়। কেহ অপকার করিলে 

তাহার প্রভ্যপকার করা এবং কেহ হিংসা! করিলে 

তাহার প্রতিহিংসা! কর এক্ষণকার গোঁকের গ্রনিদ্ধ 

রীতি । বন্দি ভদ্রলোকের মধ্যে কেছ কাঁহাঁ4ও অপমান, 

করে, তরে অপনানিত ব্যক্তি প্রতিপক্ষের. মনের 

অবস্থ! ও ভাবার, কুপ্ররত্তির কারণ, অনুসন্ধীন ন্ 

করিয়া কোপাঁন্বিত :হইয়া তাঁহাকে কটক্কি-ব! প্রছার 



ধর্ল-বিষয়ক নিয়ম-লঙ্বর্নের কল । ১৫৫ 

ফরিতে প্রব্রত্ত ইন। বিবেচলা করিয়া দেখিলে, এরূপ 

দণ্ডেও পশুদিগের এদত্ব দণ্ডে বিশেষ বিভিনত' দুষ্ট 

হয় না। 

এরূপ দগ্ু-বিধাঁনে ষে. কিছুই উপকার নাই এমত 

নহে । যেসকল ব্যক্তি স্বকীয় ধর্মপ্ররন্তির ঞুর্বলতা 

বশতঃ আপন? হইতে ছুপ্ররতভি পরিতাঁগ না করে, 

তাহার তথাপি লেকভয়েঞও.শণস্তিভর্যে কতক নিরস্ত 
থাকিতে পায়ে । কিন্ত এভাবম্বাত্রেই এরূপ দণ্ড চিবধা- 

নের কলাফল পর্যাপ্ত হয় ইহ দ্বার অত্যারা 

ব্যক্তির ছুত্ররত্তির নিরত্তি ন! হই ভয়াদি প্রবল ছয়, 

এবং অত্যাচরিত ব্যক্তির জিঘ্টাংসাদি নিকট প্ররত্তি 

চরিতার্থ হইয়া! ক্রমশঃ বর্ষিত হইতে থাঁকে। ম্ৃতরাত 
ইহাতে লোঁক-সমাজে নিক্লক্ট প্ররত্তির প্রবলত1 রক্ষা? 

পাইয়া যায়। ধর্মপ্রবৃত্তির বিলক্ষণ উন্নতি ও সমধিক 
চাঁলন! ব্যতিরেকে সদ্থিষয়ের অনুষ্ঠানে ও অসদ্ধিষয়ের 
পরিভ্যাগে অভ্যাস পায় না। 

ধর্মপ্ররৃত্তি-এরয়োজিত নিরমাহুযায়ী দণ্ড বিধানের 
ফল আর একপ্রকার । আমাদিগের বুদ্ধিরততি দোষীর 
দোঁষোত্পত্তির কারণ অন্রুসন্ধীণ করে, এবং সমুদায় 
ধর্মপ্রব্নত্তি দোষীর প্রতি অলাঁদর ও অশ্রদ্ধী প্রকাশ ন! 

করিয়! তাহার দোষাঙ্কর সমূলে উন্মুলন করিতে চাহে । 

কেহ কাহারও অপমান করিলে বুদ্ধিরত্তি দ্বারা 

অবধারিত হয়, এ ছুরাচারের জিঘাংগসা ও আত্মাদর এই 

দুই রৃত্তির আতিশয় প্রবলতা, 'অথব1 এ অপমানিত 



১০৬ ধর্প-বিষয়ক নিয়ম-লঙ্ঘনের ফল । 

ব্যক্তির কোনম্প্রকীর অন্যায়াচরণ দ্বারা অপমানকারীর 

ক্রোধোদয় হওয়া) কিংবা তাহার আমক্রমে অপমানিত 

ব্যক্তিকে আপনার অনিষ্টকারী জ্ঞান কর1, এই তিন 

কারণের কোন না! কোন কারণে তাঁহার এই ন্যায় 
বিকদ্ধ ব্যবহারে প্রবৃত্তি হইয়াছে, তাঁহার সংশয় নাই | 
যদি কেহ কাহাকেও গ্রবঞ্চন1 করে, তবে বুদ্ধি দ্বারা 

নিশ্চিত হয়, গবঞ্চকের ন্যাযপরতা অপেক্ষা! জুগোপিষা 
ও অর্জনস্পৃহ! রত্তির প্রবলতা, অখব1 সগ্গাখোপস্থিত 

বিষয়ের লোড-সংবরণে অসমর্থ তা, কিংব" প্রবর্তন দ্বার? 

পরিণামে এ্রবঞ্চকের নিজেরও অনিষ্ট হয় ইচ্ছ/ জ্ঞাত 
নল থাকা, এই তিন কারণের কোন না? কোন কারণে 
তার প্রতারণায় প্রবৃত্তি গ্ছইয়াছে তাহার সংশয় 
নাই । সমুদ্বায় অবৈধ কর্মেরই এইপ্রকার কারণ নির্দেশ 
করা যাইতে পারে । 

এই জমুদায় কারণের নিরাঁকরণ কর বুদ্ধিরত্তি ও 
ধর্মপ্ররত্ির উদ্দেশ্য, কেন ন1 কারণের ধ্বংস হইলেই 
তঙ্ছণর অধন্মরূপ কার্ধের ধংস হয়। যে গুকারে এই 

শুভ সঙ্কণ্প সম্দ্ী্স হইতে পারে তাহাও উপদেশ 

দেওয়া এ সুমু্দায় প্রধান বির কার্থা। যদি কোন 
ব্যদ্কির এরূপ উগ্র প্রক্কতি থাঁকে যে. সে সকল লোফেয়ই 
সহিত বিসংবাদ ও সকলেরই অনিষ্ট করিতে শ্ররুত ছয়, 
তকেযে সকল বিষয় দ্বার তাঁহার নিকট প্রব্ত্ধি উত্তে- 

ভিভ-হুইতে পাঁরে,.সে সক্ষল বিষয়ের সহিত স্ডাছার 
বোন সংঅব না রাখিয়! কেবল বুদ্ধিমান শাম্তি-স্বভাব 
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ব্যক্িদিগের দ্বার তাঁহাকে বোঁউটত করিয়া! রাখ 
বিধেয় । যদি সে লোভী হয়ঃ তবে ষাছাঁতে তাহার 

সমক্ষে লোভ-জনক সামগ্রী উপাশ্থিত না হয়, তাঁহার 

উপায় কর! কর্তব্য । যদি সে অজ্ঞানারত ও ভ্রমাকীর্ণ 

হয়, তবে উপদেশ দ্বারা তাঁহার অজ্ঞান-তিমির চুর 

করণ কর্তব্য। কিন্তু কোন কোন ব্যক্তির নিক্ষ্ট প্রবত্তি 
এরূপ প্রবল এবং ধর্ম প্ররৃস্তি এক্সপ্র জুর্বল, যে তাহার 

লোকালয়ে বাম করিলে কুকার্যয না করিয়া নিরস্ত 

থাকিতে পারে নাঃ এবং সহত্র প্রকারে বিবিধ যে 

উপবিষ্ট হইলেও, অধর্্ম-পথ পরিতাগ করিতে জমর্থ হয় 

ন1। এপ্রকাঁর ব্যন্তিরা কেবল লোকের উপর উপদ্রব 

করিয়া জীবন ক্ষেপণ করে। অতএব, তাহাদিগকে 

বাবজ্জীবন কদ্ধ বাখিয়! ধর্ম বিশেষে নিখুক্ত রাখ! ও 
অন্ন বস্্াদি প্রদ্ধান কর কর্তবা। নিতান্ত নির্বোধ থে 
জড় ও উন্মাদ-্রস্ত লেক, তাঁছাদ্দিগকে প্রতিপালন 

কর] যদি. উচিত হয়, তবে যাঁহণদিগকে ধর্্ম-জ্ঞান বিষয়ে 
একপ্রকার জড় বলিলে বল যায়, তাহাদিগকে প্রাভি- 

পালন করও কেন ন। কর্তব্য হয়? খঞ্ু ও অগ্কদিগকে 
প্রাসাদ্ছাদন দেওয়া যদি শ্রেয়ও ছয়, ভবে যাহাঁরণ ধর্ম 

জ্ঞান বিষয়ে অন্ধ, তাহাদিগকে €পাঁষণ করাও অবশা- 

কর্তব্য বলিয়। কেন না স্বীকার করা বায়? কাহাঁকেও 
উক্তর্পপ পাপাসক্ত জানিলে, ফেছ ভাঁহাকফে আনা 
ভৃত্য শ্বন্ধূপে নিযুক্ত করিতে ব্বীক্কত হন'না। আপনার 
কক্ষেষে ব্যক্কিকে বিশ্বাস করিতে না] পারা যায়, 



9০৮ ধর্মবিষয়ক নিরম-লউ্বনের ফল । 

ভাহাকে কদধ লা করিয়া জনসমাঁজে যথেষ্টাচার করিতে 
দেওয়! কি রূপে উচিত ছইতে পারে? অতএব, যে 

সকল দোধীর ছুপ্ররত্তি-বিমোৌচন হুইয়! চরিত্র-শোধল 

হইবার সম্ভাবন আছে, তাহাদিগকে পুর্ধোক্ত একারে 
সগ্প্ররতি প্রদান করণ কর্তবা, আর ষাহাদের সেরূপ 

সম্ভাবনা লাই, তাহাদিগকে কদ্ধ রাখিয়া? ভরণ পোষণ 

কর জর্ধতোঁভববে বিধেস ; তদ্বাতিয়েকে তাহাদের 
কষ্ট-পরিহাারের ও জনসমীজের অনিষ্ট-নিবাঁরণের 
উপায়ধন্তর.নাই। 

এ স্থলে কেহ ভিজ্ঞাঁদা করিতে পারেন, বদি নিক 
প্ররুততির স্বাভাবিক প্রবলত1, লোভ-জনক দ্রবোর সন্ি- 
পবন ও কর্তবাকর্তব্য বিষয়ের জ্ঞানীভাঁব এই তিন 

কাঁরণে মনুষ্ের দছুক্ষর্থ্ে প্ররত্তি হয়, অথচ তিনি স্বয়ং 

এই ত্রিবিধ দোষেরই কাঁরণ না হন, তবে এমতে পাপ 

পুণ্যের কিন্ূপ বিশেষ হইতে পারে? 

এ প্রশ্বের নিদ্ধান্ত করা অতি সুগম । আমাদের 
মানসিক প্রকৃতি ও মনোরুতি সম্তদাঞ্জের গুখাগুণ 

বিবেচনা] করিয়া দেখিলেই, পাপ পুণের পরস্্ার 
বিভিন্নতা সুস্পষ্ট রূপে প্রতীয়মান হুয়। নরহত্য? কর! 

পাপ, কাঁরণ তাহ! উপচিকীর্ধ-ব্ত্তির বিকদ্ধ। পর-ধন 
অপহরণ করা! পাপ? কারণ তাহা! ন্যায়পরতাশ্বত্ির 
বিকদ্ধ। পিত্কা মাতাঁকে ছাবজ্ঞা কর] পাপ? কারণ তাহ? 

তক্কি-বত্ধির বিদ্ধ । আমাদের ধর্ম প্রবাতি সমুদ্দায় যে 
সর্বব- প্রধান, এবং নিকষ প্রবৃত্তি 'সমুদ্দায়কে যথানিয়মে 
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নিয়োজন ও শাসন করণ ঘে, তাহাদের কর্তব্য এ 
জ্ঞানও "আমাদের স্বভাঁব-দিদ্ধ। জার যাহাতে সেই 

সকল প্রধান বৃত্তির প্রাধান্য থাকিয়া! তাঁহণদের অন্ুু- 

মতি বলবতী হয়, জগদীশ্বর সমস্ত বাহ্য বস্ভুই তুপ- 
যোঁগী করিয়স্থফি করিয়াছেন । যদি উপচিকীর্ষা ও 

ন্যার়পরত1 এই উভয় বৃত্তি নর-হুত্যা। ও চেরর্যয-ক্রিয়াকে 

অতি দূষা বলিয় পরিতাঁগ বর্রিভে আদেশ করে এবত 
আর আর সমুদয় মনোরতি ও জমস্ত বাহ্য-বস্ত-রিষয়ক 

নিয়মের সহিত সেই আদেশের এক্য খাঁকে* তবে ইহা 

অবশ্য স্বাকার করিতে হইবে, যে, ধর্ঘ-বিযয়ক নিশ্বম 
আমাদের স্বভাঁব-দিদ্ধ ও অভি প্রামাণিক | 

কেহ কেহ এরূপ আপত্তি উত্থাপন করিতে পারে, 

যদি ধর্মাধম্-জ্ঞান আমদের স্বভাঁব-সিদ্ধ হয়, তবে এ 
বিষয়ে সকল-দেশীয় লোকেরই একপ্রকার অভিপ্রাঙ্গ 

থাকা অস্তব + কিন্তু তাঁহার বিপরীত দেখ, তাতার" 

দেশীয় লোকে বিদেশীয়দিগের ধন অপহরণ কর শ্রাঘা 

বলিয়া বিবেচন] করে । 

এ সংশয় বিমোচন করাও কঠিন নছে । আমদের 
যেমন উপটিফীর্দব, ভক্তি ও নাঁয়পরত আছে, সেইরূপ 
বুদ্ধিবত্তি প্রভৃতি অন্যান্য অনেক মনোবত্তি আঁছে। 
বুদ্ধিবত্তি যদি উচিভমত মার্জিত ন! হয়, তবে তদ্দারা 
উল্লিখিত প্রধান তি সমুদায়ও অসৎ পথে সঞ্চারিত 

হুইভে "পারে । তাতার-দেশীরদিগের ভিন্ন-জাতীয় 
লোককে আপনাদের শত্রু বলিয়া বিশ্বীদ আছে, এই 
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€হভু“তাহ'রঠ ভির-দেশীয়দিশের প্াণ-বধ ও অর্থীপন 
হরণ, কর] শলাঘার বিষয় বলিয়া! বিবেচনণ করে | তাহার? 

ভিন্ন-জাতীয় বাক্তিমাত্রক্ষে চৌর ও দ্য সদৃশ বলিয়া 
এ্রতায় করে, এবং তদনুসারে, তাছাঁর অপকাঁর করিতে 
প্ররৃত ছয়। যদি তাঁহাদের বুদ্ধিরতি মার্জিত ছুইয়। 
এ জুম দূরীক্কত হুইত, তবে আর ভাঁঙাদের চের্ফ্য ও 
দস্যু ব্তিকে বিহিত 'কার্যা বোধ হইত না. যান্দি 

তাহাদের এপ্রকার বিশ্বাস জন্মিয়! দিতে পার! যায় 
যে, কোন-জ্াঁতীয় লোক তাঁছাঁদের টবরী নছে, সকল 

লোকই ভাঁহাদিগকে ভাঁল বাদে ও মিত্র জ্ঞান করিয়া 
 ভাহাদের হিতাঁকাঁ জক্ষ' করে, এবং পরে যদি জিজ্ঞাস! 

করা বাঁক, ভিম্থ জাতি মাঁত্রেরই ধন প্রাণ হরণ কর 

কর্তব্য টি দঃ ভবে তাঁহার এরপঁ অবিহিত কার্যাকে 

বিহিত বলি? কখুনই স্বীকার করিবে না । এতদেশীয় 
লোদকেরাঁও ঘে জীবিত দেছে সতী আ্ীর চিভারোহণ, 

বাক্সালাগবে জস্তান-বিসর্জন, দেব-সন্সিধালে নয়বলি” 
প্রন ইভাদি দকণ জুক্ষর্ী নকল ইবধ বোধ করিয়া 

অনুষ্ঠান করিয়া! আন্দিয়াছেন,: ভীহাদের বুদ্ধির "দোঁষই 
ইহার এক মাত্র কারণ। তভীছার' এই সকল ভ্রিয়াকে 

স্বর্গ-সাগন ও শুভ-লাধন বলিয়া শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়ান্েন, 
খুভীর1ং শিক্ষকদিগের দোষে শিক্ষিতেরাও দূষিত হইয়। 
আলিঘাছেন । নর-হত্য। ও আতব্ম-ছত্য1 থে মহাপাপ 
ই? উহার বিশিষ্ট কাপে অবগত আছেন ; এক্ষণে 
ব্দিজ্ঞান-জ্যোতিঃ প্রাপ্ত হইয়া নিশ্চয় জানিভে পারেন, 
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& সফল কার্য কোন ভ্রমেই শবর্শ-লাধন নছে। শোক, 
ছুঃখ,পর-পীড়া প্রভৃতি ইহার প্রত্যক্ষ ফল, যেশাজ্জ 
এই সমস্ত চুক্ছিয়ার বিধি আছে তছ। যুক্তিসিদ্ধ নহে, 

তবে আর ভারা কখনই এই জমুদায় মিষ্ঠর কর্দ্মকে 
বিস্থিত বোধ করেন না । কেবল অনুমানের উপর নির্ভর 
করিয়া এ অভিপ্রায় প্রকাশ করা যাইতেছে না। এ 

কথা যথার্থ কি-ন1 ভাহী* প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে £ 

হিন্টুদিগের মধ্যে বাহার! বিপ্ান্ুশীলন দ্বারা হী 
বুদ্ধিকে মার্জিত করিয়াছেন, ভীন্ারাআর এই সমুদায় 
ঘৃণিত কর্্মকে ন্বর্গ-সাঁবন জ্ঞান করেন ন1; বরং এ-দকল। 
কুপ্রথাঁকে নিতান্ত অসভ্যতাঁর লক্ষণ বলিয়া! বোধ করেন ( 
অভএব, আমাদের ধর্দমশ্প্ররত্তির স্বভাব ও বর্ঘ-বিষয়ক 

নিয়ম অর্ধত্রই সমান, তবে তাহার) ভ্রান্তিমতী বুদ্ধি 
দ্বারা নিয়োজিত ছইলেই, অশুভ ফল উত্পাদন করে ! 
স্বভাঁবদোষেই হউক, ব1 জঙ্ঞান প্রযুক্তই হউক, ধর্ম" 
প্ররতির সুপাময় উপদেশ অবহেলন করিলেই ছুঃখরূপ 

প্রতিফল ভোঁগ করিতে হয়। প্রাঞ্কভিক নিয়মানুযায়ী 

দু-বিধানের যেরূপ বিবরণ করা গিয়াছে, তাছ! 

মনোঁযোগপুপর্বক পাঠ করিলে সকলেরই এরূপ প্রতীতি 
জন্মিবে যে, নিয়ম-লঙঘন করিলে থে ছুংখ উৎপন্ন হয়, 
উাছ। পরমেশ্বর আমাদিপের হিভার্থেই নিয়োজন 

করিয়াছেন ।' তাহাভেও উীছাঁর শাঁপীর ককণা ও 

অনবচ্ছিত্নর ন্যায়পরতার স্বুম্পষ্ট চিন্তন এরকাশ পাইতেছে! 
এক বার কোন নিয়ম লবন করিয়া ক্লেশ প্রান্ত হইলে 
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পুনর্বার আর সে ছুক্কশ্ম না করি, এব? এক জনের দণ্ড 
দেখিয়া অন্যে শাস্তিভয়ে ভীত হইয়া! সাবধান হয়, এই 

ছুইপরন প্রয়োজন প্রাককৃতিক-নিয়মানুষায়ী দণ্ড-বিধান 

দ্বারা সাধিত হইতেছে ' আতএব, ছুপ্রব্ৃত্তি নিবারণ 
এবও বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম প্রবত্রির উন্নতিষ্লাধন এ স্বভাব" 

সিদ্ধ শা্তির উদ্দোশ্য। অসৎ প্রবৃত্তির নিবত্তি হইলে 
ছুঃখ-নাশ হয়, এবং ক্ানসব্দ্ধি ও ধর্মোন্নতি হইলে 
আনন্দ-লাঁভ হয়, অতএব, মন্ুষ্যর আনন্দ-বদ্ধিই এ 

শান্তির প্রয়োজন বলিয় স্বীকার করিতে হয়৷ পুস্পেন্র 

সহিত যেমন গব্ধের সম্বন্ধ, ধর্মের সহিত সেইরূপ লুখের 

সম্বন্ধ । যাহার কছিয়। থাকেন, অঙ্গশন+ শীতোষিশ 

দছিষু্তাঃ অঙ্গ-বিশেষের অবশতা, শর-শব্যায় শয়ন 

ইত্যাদি অনর্থক ফ্রেশ স্বীকার করিলে পুণ্য-সঞ্চয় হয়, 

ভাহর1 ঘোরতর অজ্ঞানে আর্ত । . আমাদিগের কি 

শারীরিক কি মানসিক কোনপ্রকাঁর ক্রেশ ভোগ করা 
পরমেশ্বরের অভিপ্রেত নহে, সুতরাং তগ্দীর' কোন 
ক্রমেই ধর্ম্সঞ্চয় ছয় না! । .লকলপ্রকাঁর ক্লেশই ভীঁছার 
নিয়ম-লউঘনের ফল। 

: ভেধৃতিক ও শারীরিক লিয়মন্লওঘনের ছুংখ রূপ 

প্রতিকল ঘে মনুষোর হিতার্থে নিয়োজিত হুইয়াছে, 
তাঁছ? পুর্বে স্পন্ট রূপে প্রদর্শন কর। গিয়াছে । ধর্ম" 
বিষয়ক নিয়ম লঙধন করিলে ঘে অনিষ্ট খটন1 হয়, 
ভাঁহাঁরও এ ভাঁঞ্পর্ষ্য। আমরা পাঁপাচরণের ছুঃখময় 

ফল ভোঁখ করিয়া তা! হইতে নিবৃত্ত হই, ও অন্যে 
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ভর্দীষ্টে জাঁবধান হইয়া কুকর্ম-করণে বিরত থাকে, 
এই অভিপ্রায়ে জগদীশ্বর সে দুঃখ নিয়োঁজন করিয়।- 
ছেন। ধর্মশবিষয়ক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে» অশেষবিধ 
অপকাঁর উপস্থিত হইয়া থাঁকে | বলবতী ধর্ম প্ররস্ভি 

লকল সতেজে চাঁললা করিলে ধেস্বিমল সুখ সম্ভোগ 

কর যায়, তাহাতে বঞ্চিত হইতে হয়; লোকের 
নিন্দা ও পুণার পাত্র হুইঙ্লী মহ অন্থথে কালষাঁপন 
করিতে হয় ; পর্খু-বিষয়ক ন্য়েষের বিকদ্ধাচরণ করিয়া 

যে বিষয়ে প্ররত্ত হওয়! যায়, তাহাতে সম্পর্ণ পে 

ঈত্ভকার্ধা ন! ছইয়। টনরাশ ও বিরক্কি জপ ফল ভোগ 
করিতে হয়, এবং বুদ্দিবত্তি ও ধর্ম প্ররত্তি বিষষঙ্ 

নিয়ম লথন করাতে, ভৌতিক ও শারীরিক নিয়ম 
পরিপালনে সমাক্ সমর্থ না হইয়া পীড়িত ও ক্রিষ্ট 

হইতে হ্য়। অধর্্াচরণের এই সকল অশুভ ফল দৃষ্টি 
করিয়! আমর] ভাহী হুইতে নিরত হইয়া ধর্্মানুষ্ঠানে 
প্ররুত্ত হইব, এই অভি প্রাঁয়ে পরম কক্ষিণিক পরমেশ্বর 
তাছ!তে চুঃখনিয়োজেন করিয়াছেন । অতএব, সংসারে 

অধন্ম ও ছুঃখনাশ এবং ধর্ম ও সুখরদ্ধি এজপ দণ্ড 

বিধালের একমাহ উদ্দেশা, এবঙ আমাদের মস্ত 

মমোঁরত্তি ও বাহা বস্তর সমুদয় শৃ্থল! তাহার সন্যক্- 
রূপ উপযোগিনা 1 

ঞ 



অক্টম অধ্যায়। 

নানাঁপরকার প্রাক্কৃতিক নিয়মের নমবেত কার্ধ্য 1 

পরমেশ্বর যে নিয়ম প্রতিপাঁলমের যেপ্রকাঁর ফল 
* বিধান করিয়াছেনঃ' এবং যে নিয়ম লঙ্ঘনের যেপ্রকার 

শান্তি নিয়োজন করিয়াছেন, কোন ক্রমেই তাহার 
অন্যথা হইতে পারে-না। কিন্তু যদি ছুই, তিন বা 
তদ্রধিক নিয়ম পরস্পর সহকারী বা! বিকদ্ধকারী হইল্লা 
এক এক কাঁ্ধ্য উৎপাঁদন করে, তাহা 'হুইলে তন্মধ্যে 
কোন, নিয়মের কি ফল ও কোন, কারণের কি কার্য্য 

তাহা নিরূপণ করা কঠিন । ভাহী নিরূপণ করিতে 
ন! পারাতেই, লোকে নানাঁপ্রকার অমূুজক কাঁরণ 

কল্পনা করিয়া, থাকে । 

.লালাপ্রকার প্রাকৃতিক নিয়ম পরস্পর মমবেত 

হুইয়1 কার্ধ্য করিলে যেরূপ ফলের উত্পত্তি ছয়, তাঁহার 
কয়েকট!1 উদাহরণ প্রদর্শন কর] যাঁইভেছে। 

, কামাদ্দি রিপুর বশীভূত হইয়া অশেষ প্রকার 
আছিভখচরগ করত রাত্রিজাঁগরণ করিলে, শরীর অসুস্থ 

হয়। এ স্থলে যদিও শারীরিক নিরম লঙ্ঘন ছওয়াতেই 
রোগ জন্মে ভাঙার সন্দেস্ছ নাই, কিন্তু* প্রথমে ধর্ম 
বিষয়ক নিয়ম-লওঘনে প্রবৃত্ত হওয়াতেই, আনুষঙ্গিক, 
শখরীরিক নিয়ম লঙ্ঘিত হইয়! উঠে। 
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যদি কেহ বায়-কুষ্ঠ 'ছইয়] ছুর্গন্ধমি কদর্য্য গানে 
বাদ ও অহ্িভকারী বস্তু ভক্ষণ করে, তবে তাহার 
শরীর অনুস্থ ও অন্তঃকরণ নিন্ডেজ হয়। এ স্থলে 

শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘনই এ ব্যক্তির শারীরিক ও 

মানসিক অসুস্থতার মুখ্য কারণ বটে, কিন্তু ভাছার 

অর্জন-স্পৃহা-বত্তি অতিশয় বলবতী হওয়শাতেই, 

শারীরিক নিয়ম-পরিপাঁলনেক্র ধ্যতিক্রম ঘটিয়! উঠে। 

সুনিপুণ নাঁবিকের শুমিক্মিত, দৃঢ় নেখ1! ভাড়া 
করিলে অধিক ভাঁড় লাঁগিবে এই ভয়ে যেশ্কপণ 
বাক্তি কোঁন অনিপূণ নাবিকের পুরাতিন জীর্ণ নেখকাঁয় 
আরোছণ করে, তাঁহার জল-মগ্ন হইয়। প্রাণবিয়োগ 

হুইবার জম্তাঁবমা। ভেখতিক নিয়ম লঙ্ঘনই এ ছুর্ঘটন 

ঘটিবার কারণ বটে, কিন্তু অর্জনস্পৃহ-বৃত্বির এবল- 
তকে উহ্নাঁর মূল কারণ বলিয়া! ব্বীকাঁর করিতে হইবে । 

পূর্বের আঁমাঁজিক নিয়মের বিষয়ে যাহা লিখিত 
হুইয়াঁছে, তাহা] বিবেচনা! করিয়া! দেখিলে প্রতীতি 
হয়, অনেকে একা ছইয়] কার্য্য*বিশেষে কোন প্রধান 
ব্যক্তির বশবত্তঁ হইয়া চলিলে বিস্তর উপকার দর্শে। 
কিন্ত যে ব্যক্তি সেই কার্য্য-সন্ব্কীয় প্রাক্কতিক নিয়ম 
বৈষয়ে সুশিক্ষিত এবং তশুপ্রতিপাঁলন বিষয়ে জম্যক- 

রূপ সমর্থ, ভীঁছাকেই প্রধান পদে নিযুক্ত কর] কর্তব্য | 

এ নিক়্মের অন্যাচরণ হইলে, উপকার দূরে থাকুক, 
অপকারেরই অভ্ভীবন1। যতকাঁলে ফরাশিশদিগের 

সছিত ইংরেজদিগের যুদ্ধ হয় তখন কতকগুলি ইং- 
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লগুদেশীয় রণভরি ধুদ্ধলন্বস্ধীয় দ্রেবাঁদি লইয়1 বাঁল্িক 
সাগরে আগমন করিয়াছিল । তথা হইতে ইংলগ্ডে 

প্রতিগমন্ন করিবার জময়ে ছুই তিন দিন ক্রমাগত 
অত্ন্ত কুজঝটিক1 হইল । কখন. কোন জাহাঁজ ফোঁন' 
সান দিয়া! চলিতে লাগিল, তাছা! নিরূপিত হওয়া 
সুকঠিন হুইল । ইহাতে শঙ্কিত হইয়া কোঁন কোন 
পৌতাধাক্ষ এই প্রকার শ্রস্তীৰ করিলেন ষে' রাপ্রে 
নেখকা চালনা ন1 করিয়? কেবল দিবসে চাঁলন1 করাই 

কর্তব়্। কিন্ত পোঁভাঁখিপতি স্বীয় জ্্রী পরিবারে 

অত্যন্ত আসক্ত ছিলেন এ নিমিত্ত, শীত গছ গমন করিয়া 
তাঁহাদের সহিত একত্রে ইশু খিষ্টের জশ্োঁৎ্সব সম্পান 
দম করণার্থ বাগ্র ও প্রতিজ্ঞা হইয়$ দিবারাত্র সম 

ভাঁবে জাহাজ চালাইতে অন্নুশততি করিলেন । যে দিন 

এই আদেশ দিলেন, লেই দিল রাঁত্রেই সমুদায় জাহাজ 
গুলন্দাজদ্দিগের. দেশের নিকট এক চড়ায় গিয়া লাগিল। 

ছুই খান জাহাজ এক কাঁলে চ্ হইয়া 'খেল) এবং 

তাঁছাঁতে খত লোঁক ছিল সকলেই মৃদা-মুখে পতিত 

ছইল। আর এক খাঁন শিয়া! সমুদ্র-তটে লগ্ন হইল, নে 

জাছাঁজের মাঁজারা যদিগ মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা 
পাইল, কিন্ত শক্রত্র হস্তে পতিত ছইয়? কয়েক বহসব্র 

পর্য্যন্ত কারাঁকদ্ধ ছিল। ভেখতিক নিয়ম লঙঘনই এই 
বিপদ্দ ঘটনার মুখা কাঁরণ বটে, কিন্ত পেঁতাধিপতির 

নিকুষট প্রবত্তির গ্রবলতা হইতেই ইহার শুত্পাত হয়] 
ঘদ্দি উষ্থিংর আঁনদলিপ্লার ন্যায় উপচিকীর্ষ, ম্যায়” 
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পরুত?, ও বুদ্ধি রত্তি বলবতভী থাকিত, এরং আত্মপরি* 

ধারের ইস্ট চে! কর) যেমন আবশ্যক, আঁপন অধীন 

পোঁতচ্ছ ব্যক্তিদিখের মৃঙ্গল চেষ্টা করাও সেইরূপ কর্তব্য 
বলিয়? হুদয়ঙ্গম হইত, বিশেষতঃ যদি তাহার এরূপ 

রোধ থাঁকিত ষে, এপ্রকার ছুঃসাঁহনিক কা্ধ্য করিলে 

আপনার প্রাণ নাশ হইয়া ক্্রী পরিবারেরও অশেষ কেশ 
উপস্থিত হইতে পারে, ভবে,ভ্তিনি এপ্রকাঁর বিকদ্ধ 
বাবহ্থাঁরে কদাঁচ প্রন্বত্ত হইতেন না। 

এক জন পোঁতবাহ কুম্ব সাঁছেবকে কছিয়াছিলঃ আমি 

এক বার এক জাহাজের বর্ম নিযুক্ত হুইয়! আমেরিকায় 

গিয়াছিলাম 3 তাহার পোতাঁধ)ক্ষ অতি উত্তম লোক। 

তিনি দেশ-বিশেষের জল বায়ুর শুণ অবগত ছিলেন, 

এবং ঝটিকাঁর পুর্ব্ব লক্ষণ দেখিয়া জানিতে পারিভেন । 
এক দিন তিনি ব্যস্ত হইয়! উপরকার মাস্তুল নাঁমাইলেন, 
পালের দণ্ড নত করিলেন, কাঁমাঁন সকল বন্ধন করিলেন, 

এব পোঁতস্থ প্রত্যেক ব্যক্তিকে ছয় গ্রছরের উপযুক্ত 
খাদ্য দ্রব্য জংগ্রহথ করিয়া. রাখিতে কহিলেন। এই 
অমুদায় ব্যাপার সম্পন্ন হইতে না হইতেই বাটিক 

উপস্থিত হুইল । জাঁহাঁজের লেকের! সকলেই এপ্রকাঁর 
দতক ও প্রস্তরত ছিঃ যে যখন যে কার্শ7 সাধন কর! 
আবশ্যক, তত্ক্ষণাৎ তাঁহ। নির্বাহ করিতে লাগিল। 

ইচ্ছাতে দে জাহাজ অনায়াসে বিপদ উত্তীর্ণ হুইয়! 
নির্ধিঘে চলিল। তাহার সমীপবত্বর্ধ আর আর সমুদায় 

জাহাজ ছিন্ন ভিন্ন হইয়! পৃর্ডিল, এবং জনেকখান] অগ্ন 
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গু. জলদ্মগ্ও হইল । ধর্সপ্রবত্তি ও বুদ্ধিততির প্রাধানা 
' ঘৈ কি পর্তযস্ত হিভকারক, তাহা এই উদাহরণ দর্শনে 

সুল্পক্ট-প্রভীভ, হইতেছে । যাহারা ঝুদ্ধিরত্তি ও বর্স 

এ্ররত্তির উপদেশানুসারে নেওকা-পরিচালন-বিষয়ক 
ভেধতিক নিয়ম প্রতিপালন করিল, তাঁহার 'প্রধল- 

ঈধাযু-মুখে পতিত হইয়াঁও রক্ষণ পাইল, এবহ যাহার! 
ভন্িষয়ে অবহেলা] করিলেক।" তাঁহার। অত"ন্ত বিগত্ভা স্ত 

ইইয়! অনেকে মৃত্ুঞ্রসে এবেশ করিল । ৪২ 

আঁমাদিগের বুদ্ধিরত্তি পরিমার্জিত হইয়া পদার্থ" 

জ্ঞান যত বৃদ্ধি হইবে, ভেোঁতিক গ শারীরিক নিয়ম 

প্রতিপালন ফর। তত জুগম ছইয়! আবে । এক্ষণে 
অনেক পণ্ডিত বিকার নিয়ম নিরূপণ বিষয়ে বত্তৃবাঁন্ 
ইইয়াছেন। ভীঁছাঁর! তদ্বিষয়ে যত ক্লতকার্ধ্য হইবেন, 

লোয়ক, ঝাটক1-বিষয়ক নিয়ম প্রতিপাঁলনে তত জমর্থ 

জইরতি। থাঁফিবে। আত হওয়া! গিয়াছে, মবজীকাণ্ড” 

কিিরাপী লোকে ঝড় রির পুর্ব লক্ষণ দেখিয়া এমন 

পুধাতে পারে বে, তাহা শুনিয়া বশ্যয়াপন্ন ছইতে হয়। 

কাণ্ডেন ভ্রুজ্ সাঁছছেষ স্বীয় বয়নাদিশের জমভিব্যাছারে 
জলপথে ভ্রমণ করিতে নিয়াছিলেন, তাহাদের নেউকায় 

এ দেশের একটি সামানা লোক ছ্িল। এক দিবস সাঁয়ং* 

কালে সেই ব্যস্ত, আকাশ-মগুলে কিছুমাত্র মেঘ না 
দেখিয়া কহিল, কল্য অতান্ত বটি হইবে | বাস্তবিক, 

পর দিবস প্রাতঃকাঁলে ঘোঁরভর জলবর্ষণ হুইন়্া তাহার 

ভবিষ্যদ্বাণী সম্পন্ন হইল | 
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ঝাষ্টিকচবিতধয়ক নিয়ম জুন্দর জূপে নিরূপিত হইলে 

পরে' কি প্রকারে ঝটিকার উৎপত্তি হুয় ও তদ্মার! কি 

উপকারই কী দর্শে, তাহ! সবিশেষ অবগত হওয়ী যাইবে । 
কিন্তু ঘে দকল ভেখতিক নিনয়ম নিরূপিত হইয়াছে, 

ভাছ1 প্রতিপালন করিয়া! চলিতে পাতিলে, এক্সণেও 

ঝটিকা-সম্তাবিত অনেক অনিষ্ট নিবারিত হইতে পারে ।7 
কত শত নেধক1 পুরাতন ওখ্জীর্ন এরং অনভিজ্ঞ নাবিক” 

দিগের দ্বারা চাঁলিত' হুওয়াতে, ভগ্ন ও জল-মগ্ন হয় | 
অর্জনস্পা-ত্ত্বির প্ররলতা ও বুদ্ধির্ত্বির হীনতাঁই এ 
সমস্ত দুর্ঘ টন? ঘটিরার মূ কাঁরণ। 

সংসারে একেবারে কত গত কাকারিপএরীনী 

চলিতেছে, তাছা! কে গণন1 করিতে পাঁরে ? ঘে কারণের 

»যে কার্ষা তাহ অবশ্যই ঘটে , কিন্ত অন্য কারণ উপ 

খৃস্থিত্ হুইয়। সে কার্ধ্রের সুবিধা করিতে বা রাতি ভ্রম 

ঘটাইভে পীরে, জোঁকে সমুদায় কার্ষেনর সমুদীয় কারণ 
নিরূপণ বিরয়ে অসমর্থতা ৰুশতঃ শুভাঁদুষ, ভুরদূষ্, 
উদ্বানুগ্রহ, উ্ব-বিডত্বন1 প্রভৃতি কতকগুলি শব্দ লইয়া 
মহণাগোঁলঘোগ করিয়া! থাকে. যদি কোল নেক 

বিছিত বিধানে চালিত ন। ভুওয়াতে, জলহ্মগ্র ছয়? আর 

নেধকারূদ বাক্তিদিগের মধ্য কেছ কৈহ অন্তরণ ম্বাবা 

রক্ষা পাঁয় এবং অবশ্শিষ সকলে উত্তীর্ণ হইতে না প1রিয়া 
নদীতে নিময় হইয়1 এাপত্যাথ করে, তবে €লাঁকে এই” 

রূপ বোধ" করে রে, ঘা উত্তীর্্ হইল, পরমেশর 
বিশিষ্টরপ প্রসন্ন হইয়! তাহাদিগকে রক্ষা, করিলেন, 



২০. ধর্ম-বিষয়ক্ষ মিয়ম-লভ্ঘনের ফল । 

এবহ 'যাহ্ণর? জল-মগ্ন হুইরা দহ হুইল, স্বীিরন্বর 
ভাঁছাদিগৃকে বিডৃগ্বনা করিয়া নষ্ট করিলেন । আগ 

বিবেচন! : নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক । পরমেশ্বর যে স্বপ্ন 
অময়বিশেষে কাহারও প্রতি প্রসন্ন ও কাহারশ প্রতি 

অগ্ুজন্ন হইয়া কোন শুভাশ্ুভ ফুল উ.পাঁদন বার? 
ইহা যুক্তি-লিদ্ধ নচ্ছে। সকল কার্ধাই নির্দিউ স্হদিরিন 

ছইতে উৎপন্ন ছত্ব, একং পরতমশ্বরের প্রতিতিত জাধারিণ 
নিয়মান্ুলারে ঘটিয়া থাঁকে। নেওকাঁঁপরিচাঁলন-বিষয়ক 
ভেঁতিক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে, *নৌঁক! জল-মগ্ন হয়, 
সামাজিক নিয়ম লঙঘল পুর্বক অনিপুপ লাবিকের নেওকাঁয় 
আরোহণ করিলে, সঙ্কটে পতিত হইতে হয়, জর্গদীশ্বর 

জলের. সহিত মানব-দেছের যেরূপ সন্বন্ধ কুরিয়। দিয়া 

ছে, তদনুলারে সম্তরণ করিতে ল1 পারিলে, নদী বাজ 

সমুত্র-সলিলে এবি হইয়! প্রাণতাগ করিতে 'হয়) 
এবহ তদ্ঘিষয়ে সক্ষম হইলে, উত্তীর্ণ হইতে সমর্থ হওয়া? 

সয়, এই সমস্তব্যাপার পরমেশ্বর" প্রতিষ্ঠিত প্রাক্কৃতিক 
দিয়মাসুসারে সম্পঙ্থ হইয়া থাকে! এই সমুদয় ঘটনার 

পুর্বে কাহারও শুভখদৃষ্ট নিক্বপিতভ থাকে না, এবং 

পরমৈশ্বরের অনুগ্রহ বানিগ্রহ" এই সমস্ত বিপৎ* 

পাতের কারণ লছেো। 

আমরা কার্য কারণ টিববেচনণ করিয়! যে কশ্মে 

গ্ররত্ত ছই, প্রাক্তির লিরমালুসারে অকন্যাঁৎ তাঁহার 
প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইয়া সেই কার্য সাধনের বাতিত্রম 
ঘট্টিলে, মেই ঘটনাকে ছুদৈরর কিয়! থাকি । যদি কোন 
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ধণিকদেএক1 করিয়া দু দেশে পা দ্রব্য প্রেরণ করেন? 
গর পথ মধ্যে প্রবল অটিক1! উপস্থিত হই ভাঁহ। 
জলপ্ঘগ্র ছয় ভবে লোক ইহাকে কুছ, ছুরদৃষ্ট ও 

পরমেশ্বরের বিড্ৃদ্বনর ফল বলিয়! উল্লেখ করে। কিন্ত 
বাস্তবিক ই" পুর্ধব ভুরপুষ্টের ফলও নছে এবং পরমেশ্ব- 
রের বিভৃম্বনারপ কার্ধ্য নহে) সুগ্রছ কুশ্তহ এ ছুই 

শব্দের অর্থ নিতান্ত অলীক্ষ ।ঞ্চ" সমুপীয় ব্যাপারই 
জশদ্রীশ্বরের সাধারণ নিক্নমানুতীরে খটয়ণ থমকে । বণিক 
আপন পণ্য দ্রেবোর ক্রয় বিজ্রয়াদি সংক্রান্ত কার্য 

কাঁরণ বিবেচম] পুর্ববক ভর্থ-লাভ-প্রত্যাশীয় প্রত্যাশী" 
পন্ন থাঁকে, 'ভাহারি অলক্ষিভ বাঁটিফাঁদি-বিষয়ক- 
নিয়মন্ুগত অন্য ঘটল? উপস্থিত হুইয়! ভাঙার সে আশ! 
বিফল করিয়া ফেলে । কিন্তু বাঁণিজ্য-সংক্রান্ত নিয়ন 

ঝট়িকা*কপ্বন্ধীয় নিয়ম উভয়ই পরণেশরের প্রতিষ্ঠিত, 

এবৎ উভয়ই দ্যতস্ত্র থাকিয়া নির্ঘর্দঘ্ট প্রণালী ক্রমে কার্য 
পা পপি | পাটি উপ রি পপি লি 

* মজল, বুধ? স্ক্রু, শণল গ্রভূতি গ্রহ কল গস্তরাদিরু 
ন্যায় জড় পদাধ্যয়। বুদ্ধিজীবী জীবের ন্যায় তাহাদের 
লস্কঞ্প বিকল্প, প্রবৃত্তি নিরতি, অনশ্রঙ্ নিগ্রহ থাকা কোন 

ক্রমেই সম্ভাঁবিত নহে । খদ্দি আঁঙহাদের ঘধার্খই এ বকল ঝাখ 
»কিতঃ ভাঙা হইজেও মর্ত'লাকস্ছ মনুষ্যাদগের সহিত 
তকাদের মস্বন্ধ কি? পরমেন্ীর যে লমুদায় পাকুতিক নিয় 
সংস্াপন করিয়া রিশ্বরাজ্য পালন রুরিতেছেনও তদন্ুসোরেই , 
সমস্ত কায সম্পঙ্গ হয়! এহের ভু রু্টিতে লৌকের সুখে 
ছুহখ উদ্দপর্স হক ও কথ] সঙ্ছিরর্ণাশালী ছি লোঞদিগের 
জিকছটে কহিলে হাঁস্যাম্পদ হইতে হয় | 

১১ 



৬২২ ধর্ম-বিষয়ক নিয়ম-লঙ্ঘনের ফল। 

রুরিভেছে 1 আমর সেই অমুদয় লিয়মানুসাকে ক্ষার্যা 
করিতে ল) গারাতেই, বিপন্থ হইয়া থাকি । 

ষেমন অলদ্ষিত কাঁরণীন্তর দ্বারা লক্ষিত কার্ষোর 
বাশ্বত হয়, সেইরূপ কখন খুবিধা'গ হইয়া থাকে । ন্দি 
কোন বণিক দুর দেশে পণক্রব্য প্রেরণ করে, আর সেই 
সময়ে সে দেশে ভাঙার মূল্য একেবারে চতুগুপণ বুদ্ধি 
ছয়, তবে সেই ৰণিকের আশাতীত অর্থ জাভ হয়! 

লোকে এ পক্কার ঘটনাকে সু্র্থ, শুভাঁতৃষ্ট, টদবাঁনুগ্রছ, 
ঈশ্বরানু গ্রহ প্রভৃতির ফল বলিয়া থাকে, কিন্ত এ লটলার 
থুর্বেবেও বণিকের শুভাদৃষ্ট নিরূপিত ছিল মা, এবং 
ঈশ্বরের [বিশেষ অন্ুপ্রাহছ বশতঃও ইহা ঘটে নাই। 
তিনি যে সকল সাধারণ নিয়ম সংস্থাপন করিয়। বিশ্ব" 

রা পালন করিতেছেন, তদনুসাঁতরিই সকল প্রক্ষণর 

ট্গ্ীত' শুভ ভ ফল উহপন্ন হই থাকে। 

যে কারণের মে কার্য তাহা আবখাই ঘটে । ভবে 
সংসারে লানবপ্রকার ফারণ মিলিত হইয়া এক এক 

কার্ধ্য উৎ্পাঁদল করে, ইছাতেই সকল সময়ে সকল 

কারণের সমান কাঁধ প্রভাক্ষ হয় না। যদি চুই ব্ড্ি 

সমান পরিমাণে গুক-পাক আরব্য ভক্ষণ করে, আর 

তাক্ষাভেই, এফ ব্যস্ষির উদরাময় জন্মে, এবং অন্য 

বাতির শর্বরীরিক চুস্থতা ও পুরি ঘর্ধন হয়, তবে ষে 
সেই জেবা্ভিন্ ভিন্ন শরীরে প্রবিষ্ট মি ভিন্ন ভিন্ন 



রি 

ধর্ম-বিষয়ক নিয়ম-লঙ্ঘনের ফল) ১২৬ 
উাছার অগ্যথা হয় মঞ্জ। বাক্ি-বিশেষের পরিপাঁক- 
শক্কির ভারতম্যানুমারে তাছার কার্যোর ভিন্নত1 হইঘা 
থাকে। 

কোঁন কারণ অতিক্রম বা কোঁন নিয়ম হ্থগিত করাও 
বায় ন1। মাধ্যাকর্ণ দ্বারা প্রথিবীস্থ সমস্ত বন্ত ভূতলে 
বদ্ধ হইয়া রহিয়াছে । সেই দাখারণ নিয়মের অনুগত 
থাকাতে, মাঁদব-দেহও উর উত্থিত হঈতে পারে ন। । 
কিন্ত মহুখ্য বোঁম-ষ[নি-যন্ত্র-সহকাঁরে উর্রগাফা হইতে 
পারেন বলিয়। লোকে জ্ঞান করিতে পাবে, তিনি 
পৃথিবীর আকর্ষণ অতিন্লিদ করিয়া যান। বন্তৃতঃ আকর্ষণ 
গুণ অতিক্রম কর] দূরে থাকুক, ব্যোম-যাঁনের উর্দা গমন 
এ আকর্ষণ-শক্তিরই কার্ধ্য। যেমন শোলা ও তৈল 
জলমধ্যে নিমম করিয়া দিলেও ভাসিয়া উঠে, ধৌম- 
যান সেই রূপে বায়ুর মধ্য দিয়া উর্ধ-গানী হয! 
পৃথিবী বায়কেও যেমন আকর্ণ করে, বোম-যানকেও 
তেমমি আকর্ষণ করে। কিন্ত ব্যেম-যাঁনে যে বাঁম্প 
থাকে, ভাহা এদরপ লগ্ুং যে সমুদায় বোঁম-যান সাপনা 
আয়তন-প্রমাণ বাযুত্রাশি অপেক্ষায় ল্ঘুতর হই! 
উর্ধ-গামী হয়। ভাতএব, এ.দ্বলে পৃথিবীর আকর্ষণ - 
ক্রিয়ার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটে না। স্বটলগডের অস্তঃ_ 
পাতী ্লীলগো নগরে একবার ক্কুর-রোঁগ প্রবল হুইয়! 
অত্যন্ত মরক্ উপস্থিত হয়। তথাকার্ ধনী, নিধন, 
ভত্রঃ অভদ্র প্রায় মকল পরিবারেই এ রোগ প্রবিষ 
হই ফ্লাছ্িল। কিন্তু আাম্ত্যর এই যে, তথাকাঁর কারা. 



১২৪ ধর্ম-বিধয়ক নিয়ম-লঙ্ঘনের ফল ॥ 

খারের এক বাক্িও তমার] আক্ীন্ত হয় নাই । ইহাতে 
লোকে মন্বে করিতে পাতি, ফারাথায়ের আঅধ্যক্ষেয়া 

শারীরিক নিয়ম অতিক্রম কারবার কোন অগ্ধান্গ 
পছিয়ান্ছিলেল তাহার সন্দেহ শাই। কিন্ত প্রাকৃতিক 
'মিয়ম অতিক্রম করা কোন ভ্রেমেই জম্ভাবিভ নছে। 
বায়ুর সহিত অন্থিভকাঁরী ভুষ্ট বাষ্প মিশ্রিত"থাঁকিলে 
জ্বর রোগের আবিভভঠাষ, ছয়্। এবং খাদের শরীর 

ভুর্বল ও নিস্তেজ, তার] তদ্দার আশু আক্রান্ত হয় । 
এই নিয়ম অবগভ খাঁকাঁতে, কারাগারের অধ্যক্ষের 
তথায় উত্তমরূপ ব্বায়ু-স্ধারেরু ও গৃহ-পরিষ্কারের 
উপায় করিয়া দিয়াছিলেন, এবং কাঁরাঁকদ্ধ বাক্তিদিগকে 

ঘথোচিত হিতকারী খাদ্য এদানের ব্যৰস্থ। করিক্প। 
দিয়াছিলেন | ইছাঁতেই তথায় মরক উপস্ষিত ছইড়ে 
পারে নাই। অতএব, শারীরিক নিয়ম অভিক্রম করা 

দুরে থাকুক, তাহ! প্রভিপালিভ হওয়াঁতেই, কারাক্দ্ধ 
বাকিরা মারীভয় হইতে নিস্তার পাইয়ান্ছিল। 

পরমেশর যে সমস্ত শুভকর নিয়ম সংস্থাপন করিঘ্! 

বিশ্ব নংসার পালন করিভেছ্ছেন, কাছা! অতিক্রম করা 

যায় ও তাঁছ। অতিক্রম কঙ্ধিলে' সুখস্লাভ হুপ্স, এপ্রকার 
জ্ঞান কর! নিতান্ত অজ্ঞানের কার্ট্য । তিনি যে বিনয়ে 

ঘে নিয়ম জুঁটীর. করিয়াছেন? তাহা! জি পম করিবার 
উপায় মাই, এরং যে কার্ষের মে ফল বিধান 
করিয়াছেন, তাহা পরিত্যাঠা করিবার ও মন্ত্রীরা নগই। 

1 

রঙ নম ক্ি 



নবম অধ্যায়। 

£ 

লি কিস রিল তা পট টি পলির উস তি লরস্িী ভগ লী পপ 

প্রকুতিক নিয়ম শ্রতে কব্য-ক্তর জুখসজন* কি ন। 

ভাঁভার বিশার। 

কেছ কেছ এইপ্রকার্ জাপত্তি উত্থাপন করিযা 

থাকেন যে, যখন সর্ন্ঘ সাধারণের মঙ্গল [মঙ্গল বিবেচনণ 
কর! যাঁষ, তখন জমুপাষ প্রাক্কতিক নিয়মই কল্যাপদাযক 
বোপু হয় বটে, কিন্ত যখন ব্যন্ডি বিশেষের জুখ ছু'খের 

বিষয় আলোচনা করা যাঁষ, তখন দেই জমুদায় কেবল 
ক্রেশের কারণ রূপে প্রভীষমাল হষ। বিচার কালে 
জগতের নিয়মশশৃঙ্খল। অতি স্ুচাক বোপ হয বটে, 

কিন্ধ কর্ধ্য কাঁলে তাহা অত্যন্ত অশুভকর যোঁপ হয । 

বিবেচনা করিয়। দেখিলে, এই পূ্বর্ধ পক্ষের সিদ্ধান্ত করা 

অতি সুগম । যাহা সব্ধ সাধারণের শুভদাষক, তাহ? 

অবশা প্রত্যেক ব্যক্তিরও শুভদাযক তাহার সন্দেহ 

নাই । যে লিয়মকে মানঝ্লুাতর সুখদাঁযক বল! যায়, 
তাহ। প্রত্যেক মগুষোরও সুখয়ক বলিতে হইবে, কাঁবণ 

প্রত্যেক মনুষা কখন মনুষা-জাঁতির অন্তভূ্তি বই বহি- 
ভূত নছে। যেমন এক একটি ভিন্ন ভিন্ন রক্ষের সম্টিকে 
বন বা উপবন বল যায়, মেইরপ, 'সমুদায় ভিম্ন ভিন্ন 
মনুধ্যের সম্টিকে মনুষ্য-জাতি বলে। যেমন রৃর্টির জল 
বম যা উপবনের পক্ষে উপকারশজনক বলিলে, এ জল 



২৬ ধর্দ-বিষয়ক নিয়ম-লঙ্ঘনের ফল । 

ভত্রস্থ প্রত্যেক বক্ষে পক্ষে উপকাঁর-জনক বলা হয়, 
সেইরূপ, যে নিয়ম মানব-জাঁতির শুভ-দায়ক, "তা 
প্রভোক মানবেরও শুভ-দায়ক তাঁহার সন্দেহ নাই | 
কাহারও অনিষ্ট সাধন করা কোঁন নিয়মের উদ্দেশ্য 
নহে, জমুদায় অমঙ্গলই প্রাকৃতিক লিখ্পম-লউঘনের 
প্রাতিফল মাত্র । গণ্পচ্ছলে অভি ম্ুুগম করিয়। এ বিষয় 

প্রতিপাদন কর ঘাইতেছে। 

এক স্থপতি কোন গৃহস্থের গৃহ সংস্কার করিতেডিল, 
হঠাঁও পঁদ-স্থলন ছপ্য়াঁতে, ছাঁদের উপর হইতে 
ভুতলে পতিত হুয়া সর্বাঙ্গে আঁহত ৩ ভগ্ন-পীদর 

হইল। ইহুণীতে সে সাঁতিশয় বেদন1 প্রাপ্ত হইয়| বিধাতার 
প্রতি দোষারোপ করিয়া কহিতে লাগিল, " ছে 

বিধাভিঃ ! কে তোমার ক্ষষ্টির প্রশংলা! করে? তুমি 

অতি নির্দয়। তুমি আমাকে এমন অজ্ঞান ও অশক্ত 
করিয়াছ, যে হখমি এই বিষম বিপদে পতিত হইবার 
অবাবহিত পুর্ব ক্ষণেও কিছুই জানিতে পারিলীম 

না, এবং এই চুর্ঘটন। ঘটিবাঁর সময়ে ইহা আর 

'নিধারণ করিতে ৪ সমর্থ হইলাম না! । ৮ বিধাতা! তাহার 

কথায় কর্ণ পাত করি! কহিলেন, “ বস! তুমি 
আমার কোন্ নিয়মের দোষোলেখ করিতেছ বল, 

তাহার প্রতীকাঁর করি 1” স্থাপাতি উত্তর করিল, « ছে 
ব্রক্ষন! যে নিয়ম থাঁকাঁতে পৃথিবীর নিকইন্ক সমস্ত 

বসত পৃথিবীতে পতিত হয়, এবং লোঁকে যাহাকে 
“*মীধ্যাকর্ধণ বলে, লেই পিয়ম দ্বার? আমার এই বিষম 



র্্-বিষয়ক নিয়ম-লঙ্ঘনের ফল। ১২৭ 

বিপন্তি উপস্থিত হইয়াছে | আহি ছাদের, প্রীস্তে 

অবস্থিভ ছইয়!' কার্ধ' করিতেছিলাঁম ছঠাৎ তাহার * 
এক খাঁন শিথিল ইফ্টকের উপর পদার্পণ করাতে 
একে বাঁরে ভূভলে পতিত হইয়া মৃত-প্রাযর় হইয়াছি।” 
ইছা আ্রবণ করিত! বিধাঁত। বলিলেন, * আমি তোমাদের 
মঙ্গল সঙ্কপ্প করিয়া এই নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছি, 

ইচ্ছে তুমি যদি সন্ত নন হইলে, তবে যে বর তোমার 
অভীঙ হয় প্রার্থনা কর, আমি তাহাই প্রদ্দান করিব 1” 
তাছাঁতে স্থপতি অতিশয় "আনন্দিত হইয়া নিবেদন 

করিল, “হে ককণাঁময় লোকনাথ ! আঁমাঁর সর্ধবাঙ্গে 

যে দাকণ বেদনা! হইয়াছে, তাহার শান্তি কর, এবং 

যাহাতে আমাকে তমার মাধ্যাঁকর্ষপ-বিষয়ক নিয়মের 

অন্বীন থাকিতে না ছয় তাহার উপায় করিয়। দাঁও 1” 

ইহাতে ভগবাঁদ্ “ তথান্তব” বলিয়া অন্তন্থিত হইলেন ! 

স্থপতি পরম পুলকিত হইয়া বিধাতা পুকষের 
বারংবার ধন্যবাদ করিতে লাগিল, এবং তাহার নিকট 

ক্লতজ্ঞত স্বীকণর পুর্ব্বক ভক্তাত্বান্তঃকরণে তার অর্চন। 
করিতে প্ররত্ত হুইল । তাঁহার গাত্র-বেদন। দুরীষ্ত 

হুইল, এবং সর্ব্ব শরীর পুর্্বধৎ প্রক্ণতিস্ছ হইয়া ছাঁদের 

উপর অবস্থিত হুইন্ । ইহাতেগনে অতান্ত বিম্ময়াপক্ন 

ছইয়] চতুর্দিত্ অবলোঁকন্ছ করিতে লাগিল, এবহ 

. আপনাকে কত-কার্ধয মানিয়! সাতিশয় হর্ষিত হইল । 

পরে ছাদের উপরে পদ-বিক্ষেপের চেষ্টা করিয়! দেখে 
. ঘষে) পুর্ববৰ্ধ অ রচলিতে পারে লা. সে আর. পুর্ববোক্ত 
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মীধ্যবর্ধপ১বিষয়ক নিয়মের অধীন সিল নখঃ অতএব 
ভাঙ্গার পক্ষে মাধ্যাকর্ঘণ থাকা 'আর না থাকা 
ভুলা হইল । শরীরের 'ভারবস্ত-বশতঃ' পৃথিবীতে 
অক্রেশে পদ বিক্ষেপ করা যায় । মাধ্যাকর্ষণই 
ভারের কারণ, অতএধ মাধ্যাকর্ষণ নব থাকিলে 

সঙ্ছজে পদ চাঁলন! কর সম্ভাঁবিত স্বয় ন1ঠ। স্থপতি 

কর্ণিকে করিয়া ছাদের উপঘ্জ চণ শুকি্ দিবার চেষ্টা 
করিল । কিন্ত কি আশ্চর্ধ ! তাহ? ছাদে পতিতন্ত 

হইয়া শৃন্যেতেই খাঁকিল ; কাঁরণ পৃথিবী দ্বার! আক 
না হইলে কোন ভ্রব্য পতিত হয় ন!। স্থপতি এই 

সমস্ত অসম্ভাঁবিত ব্যাঁপঠর দৃষ্টে অতান্ত ভয়াতুর হইয়া 
ছাঁদ হইতে অবতরণ করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু 
তাঁহার শরীর মাধ্যাঁকর্ষণ-ধিষয়ক নিয়মের অধীন ছিল 

না*অত এব তাহার পদ-দ্বয় ভূতলে আঁক ন' হওয়াতে, 
বেলুন যেমন আকাঁশে স্থির হুইয়! থাকে, মে তেমনি 
ৃন্যে শূন্যে ঝুলিতে লাঁগিল।' আঁর যাতনা সহিতে 
মা পান্রিয় ্বীয় শরীর ভূতলে নিক্ষেপ করিবার চ্ষট 
পণইল, তথাপি তাহা অধ?-পতিত হইল ন1। 

ইহাতে স্থপতি অতান্ত "ভীত ও যাতনা-গ্রস্ত হুইয়খ, 

4 ছা) বিধাতি:, হু বিধাতিঃ ” ” বলিয়া*উচ্ৈন্যরে চীৎকার: 

করিতে জ্াগিল। পরম-কপীলু প্রজাপতি তাহা আবণ, 
পূরবক্কছিলেন, *বহ্স- আবার তোমীক্ষ কি বিপীতি 
খাটরান্ে ষে, ছি পুসর্ধ্বার ক্রন্দন করিতেছ? তোমার 

সস বিষয় আর কি.আছে ? তৃসি ঘে ভেখতিক" 
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শিয়দের অধীন থাঁকাতে স্বাদ হইগ্ডে পতিত হইগান্ছিলে। 
ভা? তেশার পক্ষে ছগিত করি! রাখিয়াছি। তোমার 

গাত্র-বেদনার শান্তি হইয়াছে, জায় হত্ত-পদাঙ্গি ভগ্ন 
হইবার সম্ভাবন] নাই।. তবে কি. নি পুঅর্ধার 
বিল্লাপ করিতেছ * ?.. 

. ইহ! শুনিয়। স্থপতি কহিল, «ছে রশ্বস্! অপরাধ 

মার্জনা কর। কেবল অজ্ঞালযন্ছপ্ন ও স্পর্ধাযুক্ত-হ ইয়। এমন 

নিরুদ্ধ'বর প্রার্থনা! করিয়াছিল । আমারে পূর্ব 
বেনা-এ্রস্ত করিয়। রাখ দেও. ভাল, তথ পপি পুনর্বার 

মাধ্যাকর্ষণ-বিষয়ক নিয়মের অধীন করিয়া! দাও ৮ | 

বিধাভ! « তথ্থাস্ত বলিয়া! ভার অনন্কামলা সিদ্ধ 

করিলেন । স্থপতি ক্ষণাৎ, পুর্ববহ বেদন1” গ্রস্ত 
হুইয়! শব্যাশাঁয়ী ছুই, প্রাকৃতিক নিয়ম লঙ্ঘনের 
প্রতিফল স্বরূপ রোগ ভোগ করিয়া পুনর্ববার প্রকদ্ধিস্থ 
হইল. এবং পুর্র্ববহ .ছাঁদের উপর আঁরোছণ করিয়া 
গৃহ সংস্কার অশরস্ত করিল | মাধ্যাকর্মণ-িষয়ক লিয়ষ 

মঙ্োঁপকার-জনক জালিয়া সঙ্কৃতজ্ঞ' চিত্তে বিধাতার 
জগণ্য ধন্যবাদ করিল, এবং তস্থিষর্ষে বুদ্ধিরতি নিয়ো জন, 

পূর্বক এ নিয়মের যথার্থ তত্ব. শিক্ষণ করিয়! ও. তৎ- 

প্রতিপলৈনে...বততুকীন.. থাকিয়া: নৈর্ব্িয়ে কল, যাপন 

করিক্ে: লাগিল। এ.বিষদ্প “যত 'আলোঁচর1! করিল/, 
ততইঈ.গারম, বিদাত পরমেখরের আঅচিন্তয-জবান এ. অপার 
করুণার :প্রচুর (প্রমাণ প্রাপ্ত কুইয়। . পরমানত্দ লাভ 
করি 3.-তদ্দার, তাহার বুদ্ধিবত্তি ও ধর্ম প্রবৃত্তি. সকল 
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পর্বিচাঁদিত ও বর্থিত হওয়াতে, ভাঙার বোধ হইল, 
আমি এক ভাতিনৰ সুখরাতজো আগমন করিয়াছি । 

 বিধা। শ্পত্তির মলোবাঞ্চ। পূর্ণ করিয়া যেমল 
অন্তর্থিভ হইবেন, অমনি .এক ক্লফকের আর্তনাদ শ্রবণ 
করিলেন? ক্লক উঠচ্চঃ স্বরে কছিতেছে “ছে বিধাতঃ 
তুমি আমাকে কি অপরাধে এমন গুর্ভাগা করিয়াছ ? 
আমি যাঁতনায় অস্থির হইর$ বহু ক্লেশে কাল যাপন 
করিতেছি ।. আমার এক এক দিবস শুক এক 'বগুসর 

জ্ঞান হইতেছে |” বিধি! তাহার আর্তনাদ শ্রবণ 

করিয়া কহিলেন, “বত্ম ! ভুণি কি ুর্বরিপাকে পতিত 

হইয়াছ? কফি নিমিত্তই বা এত খেঙ্গ করিতেছ 8 আমার 
কোন্ নিয়মই ব! তোমার জু টে ১? ক্লুষাণ 
প্রত্যুত্তর করিল, “ ছে বিধাতঃ দেখ, €ভামাঁর লিয়- 

মান্জবত্তর্খ হইয়া ভূমিশ্কর্ষণ। বীজনবপ্ন” জল-সেচন 

প্রভৃতি ক্ট-সাঁধ্য কর্ম না করিলে, অন্ন পাঁওয়! যায় 
11 আমি তোমার লিরমানুসারে শদা-ক্ষেত্রে কার্ধয 
করিতভেছিলাম। এমন সময় বারিনবর্ধণ হইতে লাগিল । 
মে জল যদ্দি কেরষ্ঠী ভুিতে বর্ধিত হইত, তবে ছানি 
ছিল না,গপাবার আমার গাঁত্রেও পতিত হুইল । তাহাতে 

আমার বজ্র নসার্জ্ হইল, সর্ববাঙ্গ শীতল হুইল; অবশেষে 

স্বর ছইয়া:ঘোর বিপত্তি উপন্থিদ্ধ হইল । .. এক্ষণে নাছ 
& ঠা সরা অধীর হইয়। মুহুর্দ,হঃ পা্..পরিবর্তন 
টয়াছি। ছে বিধাতঃ! তুমি সন্তানের গতি জি 



ধর্ম-বিষয়ফ নিয়ম-লঙ্ঘনের ফল। ১৩৯ 

প্রজাপতি তাহার থেদোক্ি শ্রবণ করিয়া কছিলেন, 
থ্বঙুস ! আমি তোনার কল্যণার্থ ভেধৃতিক ও শারীরিক 
নিয়ম জংস্কাঁপন করিয়্াছিঃ ভুমি ভাছার দিতাস্ত 

বিকদ্ধাচরণ করিয়া এই ফজ্রণঃ ভোগ করিতেছ । আমার 
নিয়মের অনাথাচরণ করিলেও। তোমাকে তদর্থে ক্রেশ 

দেওয়া! আবশাক ছিল ন1। তুমি নিয়ম্লঙ্ঘনের ছুংখন 

ময় ফল অবগত হইয়! আপনার কর্তব্য সাঁধনে যস্তুবান্, 
খণকিয়! সুখী হইবে এই অভিগ্রায়ে, ভোমার অত্য!" 
চারেন প্রতিফল স্বরূপ দুঃখ নিয়োজন করিয়া দিয়াছি | 

এখন তোমার কি প্রার্থন। বল। তাহাই পুর্ণ করি ” 
কুবক কহিল, “ হেত্রদ্ষন্ ! তোমার নিয়ম দ্বার! কি 

গুকারে আমার উপকার দর্শিতে পারে? যখন আমি 
তোমার জমুদায় নিয়ম অবগত ও তৎসগ্রতিপাঠলনে 

সম্যক্ সমর্থ ল্ছ, তখন তদ্দারা কেবল ক্লেশ ঘটনাই 
সম্ভাবনা । এক্ষণে এই ভিক্ষা, ভোমার নিয়ম কূপ পাশ 

হইতে আমাকে মুক্ত কর, অন্য বর প্রার্থনা করি ন11% 
বিধাতা কহিলেন, “ জামি তোমার রোগ নিবারণ 

করিলাম, এবং থে সকল নিয়ম তোমার এপ্রকার 

ক্লেশকর হইছে, তাছাও স্ছগিভ করিয়া রাখিলাম । 

অদ্যাবধি তোমার শরীর ও বস্ত্রাদি জলে আদ্র হইছে 

নএ, ভোঁশার গাত্র আর শীতল ও উঞ্চ বোধ ছইবে লাঠি 
এবং তোমার অঙ্গ সকল আর বেদন1-প্রস্ত হইবে না। 
এখন সন্ভঙ্ট হইলে ?% 

ইহাতে কষক পরম পরিভূষ হইয়া কছিল, « সে 
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ককগামররিধাতঃ 4 আয় ভোমার এসাছে' চরিতার্থ 

হলাম, আমার অন্তঃকরণ-কতজ্ঞভাঁ-রসে আশর্জ হইল, 
কামি তোমাকে পরম মঈলশাকর হি ৪৮৫ 

আরাধনায পরত হইলাম 1 ৮৯ 
- ক্লক এই কথ1.কহিতে কছ্ছিতে শীরোি, ৫ 

প্রফুল্পচিত্ব হইল, 'এবং তন্নিমিত্ত বিধাতা পুরুষের পুঅঃ 
গুনঃ ধন্যবাদ করিয়া, ক্ষেতে গিয়া কার্ধাারস্ত করিল। 

তখন শরহকাল ; বারংবার পর্য্যায়ক্রসে বাটি ও রেখ 
হইতে লাগি; দিন জলেও তাঁহার গাত্র ও বস্ত্র আর্ত 

হইল না, এবং রৌজেও কাহার শরীর উত্তপ্ত ও ঘর্মা্ 
হইল লা; তাহার পক্ষে কতকগুলি ভেখতিক ও 
পারীরিক লিয়ম রছিত হছইয়ণ ঝ্ডিান্ছিল । | 

কক হৃহ-চিত্তে ক্ষেত্রের কার্ধ্য লম্পন্ন করিয়া খুছে 

গ্রত্যাগমন পুর্ঘক জল আহরশ করি! পাটি অক্ষালন 
রুরিল, কিন্ত ভাঙার শরীর ' ভাঁহাে অর্থ" বোধ হইল 
ল/; কারণবিথাতার বরে ভাহার শীতোষ্াদি অনুভক 

করিবার কান্তি এক রাঁরে রৃকিত হইয়াছিল । তদনন্তর 
গিব্টিবর্তিলপী নদীতে অবভীর্ণ হইয়া অবগাহন করিল, 
কিন্ত দানাড়েও পূর্বের মত জার শরীর শিদ্ধ ছইলা আঃ 

এবং পরিধেয় বস্ত্র জন-লিক্ না হওয়াতে,তাহার মগ 
দুরহইল না. এই সক ব্যাপশর ফেখিয়া কাধক' অত্ান্ত 
উদ্চকপ্ঠিত ; ছল, , কহ. মঙ্গে .'সল্সে বিষেটন: করিত 
জাঙি। এলসি মনঃএকপ্লিত বর প্রার্থসণ কারিয়ণ বুঝি 
নাাতিযের নিষিদ্ধ আখ জলা পিলাধ'। আব 
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গ্বাহনান্তে অত্যন্ত চিন্তন্বিত হইয়! গৃছে প্রভ্যাগমন পুর্ব্বক 
একটি শিশু সন্তানকে ক্রোক্ে ভুলিয়া], তাহার 'মুখ 
চুগ্ধন করিল। কিন্ত কি আশ্চর্য্য ! পুর্ব্বে যেমন তাঁহাকে 

ক্রোড়ে করিয়া! স্পর্শ-জনিভ সুখ লাত করিত, সেরূপ 
সুখান্ুন্ভবে সমর্থ হুইল ন1।. মেই শিশুকে সভৃষঃ নয়নে 
দুর্টি করিল, এবং উৎসুক, মনে তাঁহার 'অর্ডস্থকুট মধুর 
বাক্য আবণ করিল+ কিন্তু ডাকে ঘেস্পর্শ করিভেছে 
এমভ বোঁধই ছুই ন। । সেই ক্লষকের স্পর্শাসুভৰ-বিষয়ক 
শারীরিক নিয়ম স্থশিভ হওয়ীতে, সমুদায় শীত স্পর্শ- 
শক্তি-বিহীন হইয়াছিল | জে স্রেন্ঠাভিবিক্ত নেত্রে সেই 

শিশু সন্তানকে দৃষ্টি করিয়া! অত্যন্ত ওৎস্ুক্য সহকারে 
তাহাকে গাঢ় রূপে আনগিঙ্গন করিল, কিন্তু কিছুতেই 
পুর্ব, স্পর্শ. বো ও নুখানুন্বৰ করিতে সমর্থ 'হইল 
না। অবশেষে তাহার 'কঠিল,হদয় দ্বার! নিপীড়িত 
হওয়াতে, উক্ত শিশু উচ্চ" স্বরে চীৎকার করিয়া 
উঠিল । তখন ক্লবক মনন মনে শোচল% করিতে লাখিল, 

“ আমি না বুঝিয়া কিগঞ্ছিত কর্মই করিয়াছি” আমার 
পক্ষে কতিপয় শারীরিক নিয়ম এক বারে স্থগিত 

হইয়াছে” অনসস্তর লে ব্যক্তি'অতিশয় রেউদ্র সেবনাদি 

অশেষবিধ.. অহিভাগার করাতে,  কগ্প::ও : ভগ্মশরীর, 
হইতে লাশ্িল, কিন্ত তঙ্জনা ক্রোনুভব না হওয়াতে, 
চিকি দা করাইতে “প্রত - হইল: ন1) + ইহা. কষক 
অকম্মাৎু আপনার মুমূর্য, অবস্থা উপস্থিত দেখিয়া চিনা 

করিল? পুর্ব্বাকাধি আদার দেকুযস্্র উচ্চ, আব :ছইতে 
৯২ 
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আরস্ত হইয়াছে তাহার সন্দে্ন নাই, কিন্তু আমার 
ক্রেশানুভৰ-শক্তি লা থারাতে, পীড়া অনুভব করিতে 
পারি লাই, সুতরাং রোগ-শীন্তির চেষ্টাও ররি নাই । 

ইহাতে 'মে ছুঃখে অভিভূত্ত ও ভয়ে কম্পান্িত হুইয়! 

প্যাকুলিত চিত্তে রহিতে লাশিল *' থে 'বিধাতঃ ! 

ভূমগুলূন্ধু আমার পর ভাগ্যহীন মনুষ্য আর €কহু নাই। 
'আমি সমুদায় সুখে বঞ্চিত, হইয়াছি। আমার শর'র 

তগ্নপ্ায় হইল, ভথাপি আমি রোগান্ুভব করিতে 

সমর্থ না হুওয়াঁতে, তাহার এ্রতীকাঁর চেষ্টা! করিতে 
পারি নাই। ছে প্রজাঁপালক ! তুমি আমাকে এমন্স 

দুভাগা কেন করিলে ?” 

বিধাতা তাহার রোদনব্ধনি শ্রবণ করিয়া! কহিলেন, 

“বৎস! যে সকল ভোৌতিক ও শারারিক নিয়ম দ্বার! 

তোমার স্বর ও ক্রেশোৎপত্তি হইয়াছে বলিয়াছিলে, 
ভান? আমি স্থগিত করিয়াছি । তোমার শরীরে আর 

বেদনা-বোধ ও, উত্তাপাদি-জন্য, ক্রেশানুভৰ হুইবেক 
না। তবে আর তুমি কি নির্সিভ অস্থখী, এবং কি 

নিমিত্তই বা এত অসন্ভফ।8 ৮ 

কধক কহিল, “ হে ব্রচ্মন_. রাছ। বলিলে রা রটে 

কিন্ত তৃমি আনাকে বিকলেজ্ির করিয়া অতিশয় ছুভাগ্য 

করিয়াছ । পুর্রেদষেমন শলানক্ষেতে আগমন. করিলে 

নপটোতল নিজ বাুর হিল্লোলে, শরীর, শ্িগ্ধ হইত, 

এখন. আউায আর. সে অপুর্ব সুখ অন্ুভব . করিবার 

খডানিই, |... আমার” অন্তানের? আমার জ্রোড়স্থ 
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হইলে, পুর্ব্বব লুখানুভব হুয় না! আমি রোগাক্রান্ত 
হুইয়! যৃতবত হুইক্লাঁভি, তথাপি বরোগ-জনা ক্রেশীনুভব 
ন। ছওয়াঁতে, তাঁহার প্রতভীক1র-চেষ্টীয় প্রত্নতি হইতেছে 
ন1। ছে বিধাঁভঃ ! আমি অতিশয় ছুর্ভগ্য হইয়র্িছ। 
আমি শোক-সাশরে নিমগ্ন হইতেছি ৮ 

1 বিধাতা বলিলেন, «আমি তোমাকে কি প্রকারে 

পরিতুষ্ট করিব? যখন আঁটি তেখমাঁকে স্পর্শ-সখাদি- 
বোধে সমর্থ করিবার নিমিত্ত. ত্বগিক্র্রিয়ে স্পর্শশশক্তি 

প্রদান করিয়াছ্থিলাম, এনং শারীরিক নিয়ম লঙিঘত 
হইলে জানিতে পারিবে, এবং জানিয়। প্রতীকার 

চৈহ্টা করিবে, এই অভিপ্রঁয়ে শারীরিক ক্রেশ বিধান 
করিয়াছিলাঁম, তখনও তুশি সন্ত ছিলে ন1। পুথিবীকে 
হথোঁচিত ফলবতী করিবার নিমিত্ত বারিশ্বর্ধণ হয 
মনুষাঠদির রোগোখপত্তি তাহার উদ্দেশ্য নহে । কিন্ত 

তুমি বষ্টির সহিত শরীরের সম্বন্ধ না| রুঝিয়! অবিশ্রান্ত 

রন্টি-জলে আর্দ্র হইয়শস্টিলে, তাহাতেই তোমার 
ভরোঁতপততি ছয়। র্টির জলে আর্দ্র হওয়াতে, তোমাৰ 
শারীরিক নিয়ম যত দূর লঙ্ঘিত হইয়াছিল, ভাঙার 
অধিক আর না ছয়, এই অভিপ্রায়ে তোমাকে দাঁবধান 

করণার্থ ভ্বর-জমা ক্রেশ প্রেরণ করিয়াছিলাম ১ .কারণ 
ক্রমাধত এরপঃঞ্অভাচার করিলে তোমার প্রাণ-বিয়োগ 

হইত | যদি আবার তোমাকে আমার শুভরুর নিষমের 

অধীন. করিয়। রাখি, 'তবে তুমি পুনর্ধার আমার 
প্র্রর্শিত পথ পরিভ্যাগ করিয়া এআবাকে অন্যায়কারী 
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বলির] নিন্দা করিলে করিতে পার 1৮ ইহ? শুনিয়! 
কষক অতিশয় ব্যগ্রতা শরদর্শন পুর্ব্বক কিল, “ছে 
ককণাঁময় বিধাভঃ 1 এক্ষশে ভোঁমীর অচিশ্তা জান ও 

অপরধীর ককণ স্পট রূপে দৃ্টি করিতেছি, এবৎ আমি 

ঘে নিভান্ত খুঢ় তাঁছাঁও অকপট ছদয়ে অঙ্গীকার 
করিতেছি 1 আমাকে পুঅর্বার তোমার পরম-্যগলকারী 
লিয়ম-গ্রণালীর অধীন করিয়া দাও । আমি সঙ্কতজ্ঞ 

চিতে স্বীকখর করিভেন্ছিঃ উহার বিকদ্ধাচরণ করিলে যে 
প্রতিফল প্রাপ্ত হওয়া যাঁর, তাঁছাঁও একান্ত ছিতকাঁরী 1 
ভাষার স্বশিক্দ্রির ও মাঁংসপেশী সকলকে একভিস্ছ 

করিয়া আঁমাঁকে পুর্ববহ স্পর্শাদি-জনিত সুখে অমাকৃ 
রূপ অপ্বিকাঁরী কর। সেই সমুদায়কে যথা লিয়মে 
নিয়োগ মধ করিলে ঘে ক্লেশ উৎপন্ন হয়। তছ)? আমি 

অঙ্গান বদলে স্বীকার করিব ৮।+-7 

বিধাতা ক্লষকের প্রার্থন! পূর্ণ করিলেন । তাছার 

স্বর ও যাছনণ.পুনর্র্ধার উপস্থিত ছঈল, কিন্তু গীষধ- 
সেবন সবার? অবিলম্বে সে সমুদায়ের শান্তি হুইয়] গেল। 
ক্রমে ক্রমে ভাড়ার স্বাস্থা-লাঁত ও বলধা হইল, এবং 
ইক্ছিয় সকল পুর্ধর্দীবং লতেজ ও সব হইল । ফ্লুষক এইন্সপ 
চরিতার্থ হত্রীয়াতে, উদবথি 'কোল দিরস বিধাভাঁর 

অশণ্য ধর্সাবাদ ও ভীঙীর নিকট. কতততণ স্বীকার না 
করিয়া জজ এ্রছণ বা অন্ধ জন করিত নাঃ এবং 

সন্তানদিগকে ক্োঁড়ে করিলে, ভাছার এ্রগাঁড় আীি- 

রসেন্সার্জনা হইয়া! নিরন্ত হইত, না1 ভদবধি লে ঘখন 



ধশ্ম-বিষয়ক নিয়ম-লঙ্বনের ফল | ৯৩৭ 

কোঁন নিয়ম পালন করিয়া তাহার প্ররস্কার স্বরূপ 

মির্গীল সুখ অনুভব করিত, তর্খন উৎ্লাহ পুরঃলসর 

সানন্দ- চিতে নিপ্বাত। পুক্কষকে স্মরণ করিয়া তীঙ্ার 

নিকট ক্তজ্ঞতা স্বীকার করিত, এবং যখন কৌন'লিয়ম্ 
লউঘম' 'করিয়! ক্রেশ শ্রাপ্ত ছইভ, তখন অবিলদ্ছে 

বিধাভৃশ্প্রদর্টিত পথ অবলম্বন পূর্বক ফাঁবধাঁন' হুইফ! 

তদপেক্ষা গুকতর ছুঃখ-ঘটনু! নিবারণ করিত। 
বিধাতা পুকষ পূর্বোক্ত ক্লঘকের নিকট হইতে 

অন্তর্থিত হইব! মাত্র আর এক বাক্কির 'আর্তনাদ শ্রবণ 
করিলেন । সে* হও বিশ্বাতিঃ, ছা] বিধাভিঃ ৮ ধালিয়ণ 

চীৎকার করিতেছে শুনিয়া, তিনি তঙক্ষণাঁৎ তাহ? 

নিকট আবিভুূতি হুইয়। জিজ্ঞাসা করিলেন, « বৎস ? 

তুমি আবার কি কারণে আক্ষেপ করিতেছ?” জে 
কহিল,“ ব্রদ্ষন | আমার পিত1 ইন্দ্রিয় পরায়ণ হইয়া, 
নানাপ্রফার অস্থিতাচাঁর করিত স্বীয় শরীর ভগ্ন 

করিয়াছিলেন, এই মিমিতত তাহার ছুক্কর্্মফলে আমি 

পীল্ডিত হুইয়! ভুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করিতেস্ছি। আমি 

বাত-গ্রন্ত ছইয়া অত্যন্ত: ক্রেশ, পাইতেছি । আমার 
অস্থি সকল ব্যথিত হছুইয়1 বড়ই যান! দিতেছে । ভুমি 
আমার পিভাঁর পাপেকনিদিত্ত আমাক্ষে পীভত করিয়া 

নায়বিকদ ককার্ধ্য করিয়াছ। ছে বিধাভ? ! ঘন্দি কণালু 

ও ন্যায়ধানু হু, তবে আাঙগাকে এই বিষ -যক্্রণ! হইতে 
উদ্ধীয় কর. 1৮ 

বিধাতা তাছার বাকা. লারগ.. করিয়া. কছিলেন 
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“ পিত! যাভার প্রক্কতি-নিদ্ধ গুণাগুণ সন্তানে বর্তে এই 
যে শারীরিক নিয্সম সংস্ছাসিত- আছে, ভুমি ইহ্ছারই 
দোঁষোলেখ করিতেছ । ভাল, নিজজ্ঞাঁসি,, তুমি পিতা 

হইতে বড রোগ ভিন্ন অন্য কোঁন স্বাভাবিক শক্তি 

প্রাণ হইয়াছ কি না? ৮- রোগী: উত্তর করিল ছা 
অণমি অন্যান্য 'অনেক নুখদায়ক বিষয় প্রাপ্ত হইয়া । 

আাঁমি অশেষ-সুখনদায়ক.মাঁংসপেশী, ভ্বালেক্দিয়। এবং 
বুদ্ধি ও অন্যান্য মলোরভি অধিকার করিয়া! জন্ম শরণ 

করিয়াছি 1 যখন বাতের 'বেদন1, না! ধরে। তখন আমার 
সর্ব শরীর সচ্ছন্দ ও স্ফর্তি-ুক্ত ,বোঁধ ছয় । আমার 

ইচ্ছামাত্ে মাঁংসপেশী সকল তদনুষাঁী কার্ধ্য 'করিভে 
তৎপর হুয়। ইন্দ্রিয় সমুদায়কে সুখ-্রত্বের আঁকর-স্বরূপ 
বলিলে বল] যায়। প্রধান প্রধান: মনোবত্তি সকল 

জ্ঞানানশীলন ও খর্মালোচন1 করিয়া! চরিতার্থ হয়। 
কি হেত্রক্ষন! ভুমি কি নিনিত্ত আষাঁকে পিতার 
পাপাচরণের প্রতিফল, স্বরূপ বাঁত-রোগি প্রদান 

করিলে? * 
“ . ন্বিধাঁতা বলিলেন, “ ভুঙ্ষি নিতান্ত জদূরদর্শ্শ, এই 

নিমিত্ত; এএকার অসন্তোষ প্রকাশ 'করিতেছ । তোমার 

পিত সমার নিয়ম লঙ্ঘন করাতে: পীড়িত ছইয়া 

“স্থিলেল, তোমার জন গ্রহণ কারা, ডাছার পরীর য়োগা- 
্ান্ত দিসি অতএব তুমিও রোগা দেহ প্রাণ ছুইয়ছ। 

 ধুীয়দাূসারে ভাহার' বল. বুদ্ধি “ইক্ছিয়.- লৌক্ঠৰ 
: সর িোরিকায রর করিয়া, সেই লিয়সাগুসারেই ভাহার 
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তুল্য অন্ুস্থ শরীর প্রাণ্ত হইয়াছ। ঘদি এনিয়ম তোমার 
পক্ষে অনিষ্টকর.হয়, বল, তাহ গ্বথ্িত করিয়া বাঁখি”। 

। ইছণ শ্রবণ, করিয়া রোগী কহিল ছে করুণাময় 

বিধাতা পুকষ ! অক্ষে জিজ্ঞাসা করি, ষন্দি ভূমি এই 
নিয়ম স্থগিত কর, তবে আমি বল, বীর্ষা, ইক্জ্রিয়সৌষ্ঠব 
প্রভৃতি ফে জমস্ত সদ্দধা,ণ অধিকার, করিয়া জন্ম গ্রহণ 
করিয়াছি তাঁছাও কি নষ্ট হইবে? ৮ বিধাতা বলিলেন, 
“ ভাঙার আঁর জন্দেহছ কি! সেঁজমুদাঁয়ই নষ্ট ছইবে। 
যে লিয়মাঁনুসাঁরে সে অমুদায় লাঁভ' করিয়াছ, সেই 
নিয়মাভুলায়েই উপভূক রোগও প্রাপ্ত হইয়াছ | অতএব, 
সে নিয়ম রহিত হুইঈলে, তাহার বাতি 'লম়ুদায় 
কার্ধাই নট হইবে ৮. মি এ 

বিধাতাপুরুষের এই বাক্য সমাপ্ত হইতে না হইতে 
বোগী বলিয়া, উঠিল, “ ছে ব্রহ্মান ! ক্ষশা কর, আমি 
স্কভজ্ঞ চিত্তে তোমার এই শারীরিক নিয়মের অধীন 
থখকিব স্ীকার করিতেছি, এবং তাহা ঈঙঘন করিলে 

ঘে গরতিফল প্রাপ্ত হুটুতে হয় তাহাঁও, গ্রহণ করিতে 
প্রস্তুত আছি কিন্ত ছে ব্রক্ষান্,! পিতা থে তোমার নিয়ম 

লঙ্ঘন করিয়। শাত্তি পাইয়াছেন, ইহ? ম্যায়ানুগতই 

হইয়াছে! এক্ষণে তাহা তিপালিন করিলে আমার | 

রোগের. শান্তিও' ক্োশের, আধাঘব হইতে পীরে কিনা 
রিল 19 

 *কিধাতা বলিলেন “ ক্রেশ-নিবারণই-আফ$র'সমুদায় 
' নিয়মের উদ্দেগ্য ।" তুমি যদি' তোমার পিতা ন্যায় 
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নিয়ত অহ্থিখচাঁর করিতে, তবে এত দিনে তোমার 
শরীর ফেবল বাাধি-মন্দির ছইভ |. বাস্তবিক, তোমাকে, 
শিভাঁর, পাঁপময় পথ হইতে নিত করিবার নিমিত্ত 
এই পিসভৃগত্ পীড়। প্রদান করিস্লাছি | এই ক্রেশ 
তেখমার বক্ষক-স্ষরূপ ছইয়। তোমাকে সাবধান, না 
করিলে, ভুমি পাপাচরণে প্ররত্ত খাকিগ্না অধিকতর 

চুঃখে পতিত হইতে । এক্ষণে আমার নিক্নমাঁহগজ 
ব্যবহারে অবিরত নিহুক্ত- খাঁক, ভাঁঙছণছইলে তোমারও 

চুঃখ হাঁস হইবে, বং তোশার সস্তানেযাত বিশুদ্ধ 

প্রকৃতি প্রাঁ্ত হইয়। লুশ্থ শরীরে কাল যাপন করিবে 1” 

রোশী প্রজাপতির এই সফল হিভ-বাক্য শ্রষণ 

করিয়া পরম পুলকিত হইল, এবং অতি ভক্কিভাবে 
বিধাত পুঁকষকে বারংবার স্ভি:ও প্রণত্কি করিয়া 

তাহার নিতান্ত আঁজ্ঞাবছ ছইল। ই্ছাতে তাহার 
শারিরিক ক্রেশের ক্রেষে ভ্রেমে হাস ইয়া ব্বাস্থানসুখের 

বদ্ধি হইল, এবং ভন্গিমিত সে র্যক্তি বিধাতার সন্গিধানে 

কতজ্ঞতা রূপ পুখাপাতশে চিরজীত্তুঘ বদ্ধ হইয়া রহিল ।” 
বিধাঁত1ুকষ পূর্বে পীড়িত . ব্যক্তিকে উপদেশ 

পদাল 'করিয়! স্বর্গায়োছিশ করিতেছেদ এম লময়ে 

শুদিলেন, এক বালক রেগে বাতিক অস্থির ছইয়! 

মুহুর্ধছঃ শা গারিঘর্ভ্গ পূর্ধবক ব্রদ্দন' করিতেছে । 
িযীনন « ধহস ২. কি কারণে রোদন 

কি ভে জর বি ছাখ হইছে? ৫" বালক 
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পিতার কঠিন পীড়া ও মাতার ভগ্ন প্রকৃতি, আধিরার 
করিয়া জন্ম প্রহণ'ফরিয়াছি। রোগে আদ্ছিন্ব ও অস্ভিভুত 

হইয়! দিন খাঁপর্গ করিতেছি । আমার মুখে বাক্য 

সরিভেছ্ছে না; কথা কছিতেও ক্রেশ হইতেছে ।.£ 
বিধাতা জিজ্ঞাস! করিলেন, “ক্ছৃঙ্গি কি প্রিতা মাতা 
হইতে বোঁগ ও খাঁতন1 ব্তিরেকে আর কিছুই প্রাপ্ত 
হও নাই ১৮ শরীর ও মনের এমন. কোন শক্ি প্রাপ্ত 
হও নাই কে. ভাঙা সঞ্চালন করিয়। লুখ সম্ভোগ করিতে 
পার?” বালক বলিল, “আবখর শরীর এমন স্ুর্র্ব, এবঙ 
অন্তঃকর়ণ এমন নিস্তেজ, . বোধ ছয়, আমি কেবল ক্রেশ- 

ভোগের নিশিত্বই জীবিভ রঙ্ছিয়াঁছি 1” বিধাত1 কছিলেন 
«তোমার চিন্তা কি? আমার শারীরিক নিয়ম এখনি 

ভোমার যান! শান্তি কাটিবেক, এরং আম তোঁমণকে 

ক্রোড়ে লইয়া আশ্রয় প্রদান কৰ্তিহ/2 এই কথ বন্দিতে 
নাবলিতভে শারীদ্রিক নিয়মের ফল প্রতাক্ষ হুইল । 
বালকের দেছ 'মৃৎ্পিশুবত নিরব হুইয়! যাঁভনখশুন্য 
হুইল, এবং তাঁহার আত্মা তৎক্ষণাৎ বিশ্বাতা পুরুষের 
নিকট উপস্থিত হইল | 4 

তদনস্তর এক জযুব্র-বণিক সহুরে-তরক্গে পতিত হই! 

উচ্ৈঃব্যরে বিখাঁতা পুক্রষের অশেষমত অপবাদ কন্ি- 
তেছে শুনিয়া, তিনি তাহাকে জিজ্ঞাস! করিলেন, 

“ আমি ভোমাধ কি অনিষ্ট করিয়াছি, যে আমার, এত 
নিন্দা, করিতেছ । আমাকে -কি:কার্রিচ্ছে, বল, ডাক্াই 
করি 1 
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বণির, কিল, “ হে ব্রদ্ষন্ ! আমি কলিকাঁতি। হইতে 
কতকগুলি পণ্য-সামগ্্রী লইয়া চীন. রাজ্যে গ্রমন করিতে 
করিতে দা সিংহপুরে আনিয়া! উপনীত হইয়াছি। 
আমার 'সমুদ্র-পোৌতেত এক পোতবাহ মদিরাস্মত্ত হইয়া 
কি প্রকারে জাহাজে আগ্রি সংযোগ করিয়া দিয়াছে । 

দেখ, আমার জাহাজ এ ধূধূ করিয়া জ্বলিতেছে, আসার 
সমুদায় পথ্য দ্রব্য দগ্ধ হইতেছে, আমি অগ্লিভয়ে ভীভ 
হইয়! সমুদ্রে বাপ দিয়াছি, আমার আর জীবনে আশা 

নাই। অভএব বলি, তুমি খদি ন্যাঁয়বান্ হইবে? তবে 
দোষীর দোষে নির্দোবেয অনিষ্ট ঘটন! কেন হয় ।” 

বিধাতি। বলিলেন, “ তুমি আমার লামাজিক নিয়মের 

দোষোল্লেখ করিতেছ | ভাল? যদি ভাঁহাঁতে অসম্ভষ্টই 

হইলে, তবে তাহা স্থগিত করিয়া তোমাকে পুর্ববরঘ্, 

পোতারূঢ় করিয়া দিতেছি ।৮ 

বণিক্ দেখিল, জাহাজের অগ্গি নির্বাণ হইয়াছে, 
অঙ্গার সকল ক্ষান্ঠ রূপে পরিণত হইয়াছে, আপনার ও 
আপন মাল্লাদিগের শরীর সুস্থ ও পোতন্ছ হইয়াছে, 
এবং সকলেই, হহ্ট-চিত্ব হইয়া! নিশ্চিন্ত মনে উপবিষ্ট 
আছে। বণিকু মহ) আহ্রীদে সক্কতজ্ঞ হৃদয়ে প্রজাপতির 

স্তর করিল+, এবহ মাল্লাদিগকে কহিল, * আমর] বিধাত। 

পুকষের প্রপাদে বিপদ উত্তীর্ণ 'হইয়াছি, এক্ষণে, “চল 
জাহাজ, খুলিয়া, ঈনাভিসুখে গমন করি 3৮ কিন্ত কি 

আসচর্যয ! কেছ.তাছার বাক্য শ্রাবণ করিল শা,. শ্রবং 
তাহার আদেশানুজারে' কার্য. কেরিতেও প্রবৃত্ত হইল 
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না। ইচ্থাতে মে বিশ্ময়াপন্ন হইয়া চীৎকাঁর করিয়া 
কহিল, ** ভোর! কি কারণে আমার বাক্য অবহেলন 

ররিতেছ ? ৮ এ কথাত্েও কেছ প্রতুনত্তর এদ্রাঁন করি 

ন1! সে দেখিল, সকলে পরস্পর, কথোপকথন ও ইভ- 

স্ততঃ পদচারণ রুরিতেছে, কিন্তু কেহুই তাহার কথায় 

মনোযোগ দেয় ন।। বণিক তাহাদিগকে ভঙ জন! 

করিল, আবার নানাপ্রুকার বৈনয়-বাঁক্যও বিল, 
কিছুতেই তাহাঁদিগের প্রতুত্রর প্রাপ্ত হইল নাঁ। 

তখন দে সভয় চিত্তে চিন্তী করিল, আর কিছু নয় 

বিধাত! আমাকে সামাজিক-নিয়ম-জনিত সমস্ত সুখে 

বঞ্চিত করিয়াছেন । এইরূপ্ চিন্তা করিতে করিতে 

অত্যন্ত ভীত ও উৎকণ্িত হুইয়। নিজে রঞ্জু ধরিয়া একট! 
পাল ভুলিয়া দিল, এবং আপনিই কর্ণধার হুইয়] 

স্বাভিপ্রেত দিকে জাহাজ চাঁলন! করিল । কিন্ত উহ্থার 

লঙ্গর উত্তোলন কর! হয় নাই এই নিমিত্ঃ অতাল্প দূর 
গমন করিয়াই স্থগিত হুইল।. বণিক লক্গর তুলিবার 

চেষ্টা করিল, কিন্তু ভদ্রপ প্রকাণ্ড লেউহ-রাশি উত্তোলন 

করা দশ জন মনুয্যের কপ্ম, একাকী কফি রূপে তাহাতে 
সমর্থ হইবে? ন! পার্িয়া অত্যন্ত ব্যস্ত ও ত্রস্ত ছুইয়! 

পুনর্ববার মাল্লাদিগকে আহ্বান.করিল, কিন্তু তাহার! 

কেছুই উত্তর দিলেক ন।। ভাছার পক্ষে সামাজিক নিম 
রদ্ছিত হইয়াছিল, অতএব, ক্ল্যেমন অন্যের কুবাবহার- 

জনিত ক্লেশ হইতে নিস্তীর্গ হইয়াছিল, তদ্রপ অন্যের 
আন্ুকুল্য লাভ়েও একে বারে বঞ্চিত হুইয়াছিল।. 
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তখন নিতান্ত ' নিরাশি না হইয়া! একখান ক্ষুদ্র 
ভেলক আরোহণ পূর্বক স্থলে অবতরণ করিল । মিংহ" 
পুরে ভাঙার এক জিত্র ছিল, তাহার নিকট উপনাত 

হুইয়। বিশেষ অমস্ত. অবগাভ কদ্ধিল এবং উপস্থিত 
বিপদ. হইতে উদ্ধারার্থে তাঁহার সহায়ত প্রার্থনা 
করিল । কিন্তু কি আক্ষেপের বিষয়! বণিকের মিত্র 
বণিককে অনার্দর করণ ও ভাঙার বাকো বশোষোগ 

দেওয়া দুরে থাকুক, তাহার প্রতি কটাক্ষপাতও করিল 
নাঃ নিজ কার্যে বাস্ত ছিল, ডাঁছাই সম্পত্র করিতে 

লাগিল । বণিক পরিশ্রান্ত ও উদ্দিপ্ন কইয়! এক নিকটস্থ 
পান্থশালায় ভোঁজনাথ খীম্গ করিল, কিন্ত তথণাকাঁর 

পরিচারকের! কেছই তাহার বাঁক্যে মনঃনংযোগ করিল 
ন1। পুর্বে পুর্বে 'যখন দে দিংহপুরে উপস্থিত হইত, 
তখন মেই পান্থুশালাতেই আঁহারাদি করিত, এবহ এ 

দকল ভূতাই ভাহর পরিচর্থয1 করিত, কিন্তু এবার কেছ 
ভাহাকে চিনিতেও পারল না। সে তথায় ভূরি ভূরি 

বগিক, কর্মচারী ও ভৃত্য দ্বারা বেছ্টিত থাঁকিয়াও যেন 
জনশুনা অরণ্যের 'মথ্যে স্থিতি করিতেছে এইরূপ ৰোঁধ 
হইল।.. ভূখন বণিক দিখ্বিদিগ্-জ্ঞান-শ্ঠুন্য হইয়া ব্যাকু- 

সি চিত্রে বিধাঁতাকে' সন্বোবিয়া উচচংক্মর়ে কহিতে 
লাগিল, "* ছেবিধাতঃ 1” আমি ঘে ুর্বিপাকে' পতিত 

হুইয়ান্থি, ইহারনগ্রেক্ষাধ্দমুদে-বার্ভে মগ্ন ও 'অগ্মি-দ$ছে 
দগ্ধ হওয়! ভাঁলি.ভিল।. আমার ভুংখের ভর পুর্ণ হই- 
যাছেও এখনও হয় আমাকে মৃতাত্রাসে, নিক্ষিপ্ত কর, 
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নয় পুনর্বার সামাজিক নিয়মের অধীন করিয়ণ রাখ | 

আমি আর কদাঁপি তোমার নিমের নিন্দা! করিব 

না1” ইচ্ছা শুনিয়া! বিধাত1 কহিলেন, “এখন তুমি 
কাতর হইয়! এ কথণ কহিতেছ। কিন্ত পুনর্বার সামাজিক 

নিয়মের অধীন হইলে, তোমার এ জাহাঁজখানি দগ্ধ 

হুইবে | তাহাতে তুগি এবং তোঁমার মাল্লারা এক ডিজি 

করিয়া স্থলে অবভরণপূর্ধবক প্রঃণণ্রক্ষা করিতে পারিবে, 

কিন্ত ভুমি নির্ধন হুইবে তাহার সন্দেহ নাই। নির্ঘন 
হইলেই পুনধ্বার আমার প্রাভি দোষারোপ করিবে ৮ 

বণিক প্রত্যুত্তর করিল, “ হে ব্রহ্মন্! ভোমার 

সামাজিক নিয়ম যে কিপ্রকাঁর হিত-কর ও সুখ-দাঁয়ক, 

তাহা! পুর্ব্বে কিছুই জ্ঞাত ছিলাম ন1। যে ব্যক্তি 
সামাজিক নিমের অধীন, মে গত-সর্দ্বস্ব হইলেও দুঃখে 

অভিস্ভূত ও একে বারে নিরাশ হয় নণ। কিন্ত যদি ফেহু 

সসাগর] পৃথিবীর অধিপতি হুইয়াঁও সামাজিক নিয়মের 
অধীন না! থাঁকে, তবে ভূমগ্ডলে তাহার ন্যায় ভুর্দশ্য 

আর কেছ নাই । আমার জাহাজ ও পণা সামআী 

দগ্ধ হইলে আমি নির্ধন হইব তাঁহার সন্দেহ নাই, কিন্ত 

আমি শরীর, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধিততি, নিকষ প্রবাভি স্চালন 
করিয়া পুঅর্বার' জীবিকা ও সুখে সচ্ছন্দতণ লাভ করিতে 
পারিৰ । এই সমুদায় অঞ্ধাঁলন করণই আখের কাঁরণ। 

দারিজ্র্যাবঙ্থা হইলে, এ সকল বিষয় কিছু নষ্ট ছয় না, 
বরং” ইচ্ছাদিশকে চালনা করিবার আবশ্যকতা রদ্ধি' 
হয়। .ন্িশেষতঃ, সামাজিক লিয়টৈর অধীন থাকিলে, 

১৬৩ 
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বন্ধুগণের মধুর বাঁকা শ্রবণ করিয়া স্সিঞ্ধ হইব, এবং 

সঙ্যোশীদিগের সহায়তায় অবলীলখত্রমে সকল কণ্ 
সম্পাদন করিয়। সুখে থাকিব । আর অদ্াাবধি ষে 
ব্যক্কি ষে কর্মের উপযুক্ত, ভাঁঙ্ধাকে ভাঁাতেই নিযুক্ত 
করিয়া সাদাজিক লিয়ম প্রতিপালন করিব । ইহাই 

ভোমিোর অভিপ্রেত জাঁবিলামঃ অতএব এ অভিপ্রীয় 

সম্পন্ন ছইলে, পুর্যবেজ্ঞ নিয়ম লঙ্ঘনের প্রতিফল-রূপ 
ছুঃখ-প্রান্তি অবশ্যই নিবারিত হইরে । হে ককণাঁকর! 

তুমি আমাকে পুনর্ধবাঁর সামাজিক নিয়মের অধীন করিয়' 
দও ; তাঁহার বিকদ্ধাচরণ করিলে ষে' শান্তি পীইতে 
জয়, ভাহ। আমি অকাতরে স্বাকাঁর করিব 1” 

বিধাতা পক্ষ বশিকের প্রার্থনা পুর করিলেন, 

তাঁর জাহাজ দগ্ধ হুইয়! গেল, এবং দে এক ডিজি 

স্করিয়। স্থলে অবতীর্ণ হইল । পরে বিধাতীর বিধান ও 

ননুষেরে স্বভীব শিক্ষা করিল, অণ্প অণ্প অর্থও সঞ্চয় 

কহিল, এব আপনাকে পুর্বাপেক্ষা সুখী দেখিয়া 

পল পরিতোষ প্রাপ্ত হুইল । 
সুদলন্তর, এইরূপ অনেকফাঁলেক অতাচারী বাক্তি 

বিধাভ, পুকষকে স্ব স্ব ছুংখ অবগত করিয়ণ উহা 
প্রভিষ্াপিত প্রাকৃতিক নিয়মের দোষোল্েখ করিল । 
বিভা ভাঙাীদ্দিগের প্রততাকের আবেদন শ্রাবণ না 

করিয়া খ্ভাহাদিগকে এক স্থানে সাপ করিলেন, 'এবং 

টা স্থপতি, কষক, রোঁখী ও বণিকৃকে আহ্বান 
“করিকা ঈভিলেন, « তোর] ইহাদিগকে আপন সপন 
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রভান্ত ও প্রাকৃতিক লিয়মের তত জ্ঞাপন কর। তাছ? 

শ্রবণ করিয়া ষর্দি কোন ব্যক্তি অসন্তোষ প্রকাশ করে, 

তবে যে নিয়মানুসারে তাহার রেশোতৎ্পতি হইয়াছে 
তাহ! স্থগিত করিয়া দিব ।” কিন্ত স্থপতি গ্রভৃতির 
উপদেশ শ্রবণ করিয়া কেহ আর অসন্তোষ প্রকাঁশ 

করিল ন1। তৎকাঁলাঁবধি প্রজাপতির এজ সকল 
উত্সাহ ও যত পূর্বক তাহার, নিয়ম শিক্ষ। ও পালন 
করিতে প্রত হইল, এবং তাহার আঅচিন্তা জান & 

অপার ককুণ1 স্বীকার পূর্বক অক্তজ্ঞ চিত্তে ভক্তি” 

ভাবে তাহার পুজা করিতে আরম্ভ করিল। 



দশম অধ্যায়। 

৮ শত ল সি টি নী পি পতিত ণী সরি এপ লি 

বিদ্যা গুধন্মের পরস্পর লক্বন্ধ-বিচার | 

ভক্তি প্রভৃতি যে সমুদয় প্ররত্তি দ্বারা! পরমা 

মতি ও পঁরমেশ্বরে শ্রদ্ধা হয়, তাহ্ছার! অতি প্রধান 

রত্তি | তাহাদিগের দ্বার! অভি গুক্কতর বাপার সমুদায় 

জন্পন্ন ছয় । তাঁহারা সঙ্পথে জঞ্চালিত হইলে, 

মহোপকার জন্মায়, কিন্ত অস২ পথে সঞ্চালিত হুইলে, 

বিষম অনিষ্টের কারণ হইয়1 উঠে । কোঁন কোঁন মনুষ্য 
পরমেশ্বরের যথার্থ অভিপ্রায় অবগত হইয়া উহার 
প্রসাদ-লাভ-প্রত্যাশায় পরম-শুভ-দাঁয়ক সাধু কর্মে 
যত্ববান, হয়, কেহ বা ঘোরতর অজ্ঞান বশতঃ নরবলি- 

দান প্রভৃতি ভাহাঁর পরিতোৌব-জনক জ্ঞান করিয়া 

পুনঃ পুনঃ তাহার অনুষ্ঠান করিতে প্রত হয়। 
এ সকল প্ররত্তি প্রবল থাঁকিলে, পরমেশ্বরে ভক্তি 

ও” প্রীতি জন্মে, এবং যাহ? তাহার আঁজ্ঞা বলিয়া জান? 

যাঁর, তাহা! প্রতিপালন করিতে শ্রদ্ধা ও বন্ত্র হয়। 

অতএব, যে সকল প্রক্কতিক নিয়মাসুনাঁরে টবষস্মিক, 

শারীরিক ও অন্যান্সা কর্তব্য কন্ম নির্বাছ করিতে 

হয়ঃ ভা" যেন বিশ্ব-নিয়ন্তার বিশ্ব-কা্ধযানবিষয়ক 

বিবিধ বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়া! অবগভ হওয়া উচিত, 
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সেইরূপ, তাহ! পরমেশ্বরের সাক্ষাৎ আজ্ঞা স্বরূপ 
জ্ঞান করিয়। ভক্তি প্রভৃতি ধর্মপ্রবতির আদেশানুসাবে 

একান্ত শ্রদ্ধ' একাঁশ পুর্বক প্রতিপালন করণ কর্তব্য | 
বিদ্যার সহিত ধর্মের এপ্রকার সংযোগ হইলে, 
সংসারের অশেষ উপকার অভ্ভাবন | 

ধর্ম ও টবষয়িক কাঙ্্যাঁদি পরস্পর বিভিন্ন ও 
বিপরীত ভাবা উচিত নহে । সমুদায় সাঁংজারিক 
কাই পরমেশ্বরের নিমাহীন ; ফলতঃ তাহার 
নিয়মাধীন বলিয়াই, সে জমুদয় আমাদের কর্তব্য 
হইয়াছে । তীহার নিয়মই ধর্ম এবং ভাঁছার নিয়ম- 
বিকদ্ধ ব্যাঁপাঁরই অধন্ম | অতএব, তীহাঁর নিয়মনুযায়। 
টবষয়িক ব্যাপারাঁদিকে ধর্্ম-বহিভূতি জ্ঞান করা কোন 
ক্রমেই কর্তব্য নছে। 

যদি বাঁলকের1 এই প্রকার উপদেশ প্রাপ্ত হয় ষে, 
এই বিশ্ব বিশ্ব-নিয়ন্তাঁর নিরম-পুত্তক-স্বরূপ , যে জমুদায় 
বিধান-ত্রমে আমাদের শীরর্িক ও টৈষরিক কার্ধযাদি 

সম্পন্ন করিতে হয়ঃ তাছা তীাহাঁরই নিয়ম, ভক্তি ও 
ন্যায়পরত! প্রভৃতি ধন্মএ্ররত্তি পরিচালন পূর্বক প্রগণঢ 
শ্রদ্ধা! সহকারে তৎসযুদায় প্রতিপালন করা কর্তব্য, 

তবে তাহারা এঁ সমুদাঁয় কর্থকে কেবল ন্যার্থ-সাঁথক 
বিবেচন করিয়া ক্ষান্ত থাঁকিবেক না অবশ্য-কর্তবা 
ধর্ম-ক্রিয়া জ্ঞান করিয়া অনুষ্ঠান করিতে থাকিবে । 

তাহা হইলে, বুদ্ধির্তি, ধর্মপ্রবৃততি' নিকষ্ট প্রব্রত্তি এই 

ত্রিবিধ মনোরত্তিই এ সমস্ত কার্জ্য সাধনে প্রবর্তিত 
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করিবেক, কারণ যে লিয়ম বুদ্ধিরত্তি দ্বারা নিরূপিত 

হইবে, তান পরমেশ্বরের আজ্ঞ!-স্বরূপ জ্ঞান করিয়া 

তঙ্প্রতিপাঁলন-বিষয়ে ধর্প্ররত্তির উত্সাহ জক্মিবে, 
এবহ তাহাতে ইন্ট .লাঁভ হইবে জাঁনিয়! কোন কোন 
নিকট প্রতিও চরিতার্থ হইবে 1 সকল-গ্রকাঁর 

মনোরত্তি যে কার্চের বিধি দেয়, তাহ! অবশা 

প্রসাণিক ও হিত-জনক বলিতে হয়ঃ এব তান সাধন 

করিবার সামর্থাও রদ্ধি হছগ্ন। 
জন-সমাঁজে ধর্্মপ্ররন্ি সামান্য প্রবল নহে । সকল 

জাঁতিই এক এক প্রকার ধর্ম অবলম্বন করিয়া? চলে, এক 
এক একার পদ্ধতিত্রমে ঈশ্বরের বামনঃকপ্পিত দেবতী- 
বিশেষের উপাঁলন? করে, এবং তদর্থে, বিপুল অর্থ বায় 

করিয়া থাকে । যাহারা ধশ্ম-যাঁজক, তাহাদের ক্ষমতার 

সীমা কি? অপর সাধারণ সকল লোঁকেই, তাহাদের 

আরভ্ঞাঁলুবত্তর্শ | অতএব, বিদ্যার সহিত ধর্মের ঘোখ 

থাঁকিলে, অর্থাৎ বিদ্যা দ্বার! যে সকল প্রার্কতিক নিয়ম 

অবধারিত হয়, ধন্ৰপ্রবত্তি দ্বার? সেই সমস্ত গ্রভিপঁলন 

বিষয়ে অন্তঃকরণ নিয়োজিত হইলে, সংসারের যেকি 
পর্যন্ত মঙ্গল-্জভ্ভাবনণ?, তাহ! বলা যায় না । যত দিন 

ছুঃখ-নিবারিকা সুখ-দায়িক। বিদ্যা জন-সমাজে উপযুক্ত 

পদ্দ ধারণ না" করিবেন, অর্থাৎ যত দ্দিন তিনি পরাৎপর 

পরমেশ্বরের আজ্ঞা সকল বহন করিয়া ধর্ম্মপ্ররুত্তি 
সমুদ্ায়কে সর্বতোভাঁবে উপদেশ প্রদাঁণ ন! করিবেন, 
তত দিল, মঙ্গুষ্যের. ভেখতিক, শারীরিক ও মানসিক 
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মর্জল সাধন বিষয়ে তাঁহার যে অপরিমের ক্ষত! 

আছেঃ তাহা জম্যক্ প্রকাঁশ পাইবে না। যদ্দি সর্বব- 

জাতীয় ধন্ম-যাঁজকের! লোকের ধর্শপ্রবতি সমুদায়কে 

পরমেশ্বর-কত-প্রাকতিক-নিয়ম-বিষয়ক বিদ্যানুশীলন 
বিষয়ে নিয়োগ করেন, তবে তদ্দারা সংসারের ষে কি 
পর্যন্ত উপক্ষার দর্শে, তাহা! বচনাঁতীত। তীহ্ণর। 
ষাঁদ এ সমস্ত নিয়ম পরমেশ্বরের সাক্ষাৎ আজ্ঞ1 স্বরূপ, 

উহবাদিগকে প্রতিপালন” করাই তীঁহাঁর উপাসনণ, 

এবং তত্প্রতিপাদক গ্রন্থ*্সমুদায় যথার্থ ধর্মশাজ্ 

স্বরূপ বলিয়া উপদেশ দেন, ধাহাতে লোকে আদ্ধ! 

পুর্বক এ সকল নিয়ম যথাদিধানে শিক্ষা ও তদনুঘায়ী 
ব্যবহার করে, এবং তাহা না করিলে ভাহাঁদিগকে 

শালন করেন তবে অনতিবিলম্বে লোকের অশেষ 

একার ভ্রন্ম ও ক্রেশ নিবারিত হইয়া সুখ সচ্ছন্দত" 

রদ্ধি হয় তাহার অন্দেহ নাই | 
পরমেশ্বর-ক্লত নানাপ্রকাঁর নিয়মের উপদেশ দিতে 

হইলে, তত্তস্থিষয়ক নাঁনাএকার বিদ্যা ধর্দ-শাজ্ 
স্বরূপ শিশক্ষণ দেওয়। বিধেয়। পরমেশ্বর*প্রতিঠিত 

নিয়ম উপদেশ দেওয়! এ সমুদাঁয় বিদ্যার উদ্দেশ্য! 
জগদীশ্বর যে সকল নিয়ম 'সংস্থাপন করিয়। শারীরিক 

স্বাস্থ্য বিধান বকরিয়াছেন, তাঁহাঁরই আ'নুপুর্ষির্বক বিবরণ 
কর। শারীরস্থান ও শারীরবিধান বিদার প্রয়োজন । 

তিনি ষে প্রকারে ভূমির উতৎ্পণদিক1 শক্তি অম্পাদন 
করিয়াছেনঃ এবং যে রূপে বনুপ্রকার্র রূঢ় পদার্থের 



১৫২ ধর্ম-বিষয়ক,নিয়ম-লড্বনের ফলস ।, 
যোগ বিয়োগ দ্বার! অশেষবিধ সাংসারিক উপ্পকাঁর 

সাধন করা আমদের আত করিয়। রাখিয়াছেল, 

তাহার উপদেশ দেওয়] রঙায়ন-বিদার উদ্দেশ্য । 

যে সমুদায় নিয়ম দ্বার! স্ছ্যা। উত্তর, গ্রহ, নক্ষত্রাদি 

একাগু প্রকাণ্ড জ্যোতিষ্কমণগ্ডল পরম্পর বদ্ধ ও অবস্থিত 

রহিয়াছে; বদ্দারা জল, বায়ু: জ্যোতির গতিবিধি 

ভূতি সম্পন্ন হইতেছে, এবং যে সমুদাঁয় গতি-বিধাঁ়িক 
নিয়ম দ্বারা শিপ্প-কাঁঞী সকল সম্পাদিত হইতেছে, 

তাহারই বিবরণ করা *পদার্২ব্দার প্রয়োজন । 
সুপ্রণালী ক্রমে ধাতু, জন্তু ও উদ্ভিজ্জের বিবরণ কর] 
প্রাকৃতিক ইতিরভ্তের উদ্দেশ্য । মনোর্ভিি সমুদায় 

নিরূপণ, তাহাদের কার্ধাকার্ধয-বিবেচনী, এবং মনের 

ুস্থতা-সম্পাদন ও. তেজোবদ্ধনের নিয়ম নির্দেশ 

করণ মনো বিজ্ঞানের উদ্দেশা | কর্তৃব্যাকর্তর্য অবধারণ 

ও ভাঁহার ফলাফল বিবরণ কর। ধর্ম-ক্কীতির প্রয়োজন । 

এই জমুদায় বিদ্যাই যথার্থ ক্রন্ষ-বিদ্াার মূল । ইহার 
প্রতোক বিদ্য! অধ্যয়ন করিলে যে নদস্ত নিয়ম অবগত 

হওয়া যায়ঃ তাহ পরমেশ্বরের সাক্ষাৎ আজ্ঞা ত্বরূপ 

বলিয়া প্রতিপালন করা; নিয়ম-বিচাঁর দ্বার! লিয়ন্তাঁর 

অচিস্ত্য আনির্ববচনীয় জ্ঞান, শক্তি ও শুভাঁভিপ্রায় 
নিরপৃ্গ,কর1; এবং এ জমুদায় নিয়ম প্রতিপাঁলনই 

লামাদিযেকচিত-শুদ্ধি, জ্ঞানোন্রতি ও বর্শন্দ্ধি এবং 

হাডুঞ্মবশ্যভাবী ফল 'ম্বরূপ সুখ, অুস্থতা..ও 
2 

নানী আদ্ধিতীয় কারণ বলিয়া উপদেশ দেওয়া 
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অক্ষ-বিদ্যার উদ্দেশা। এইরূপ ব্রহ্ষ-বিদ্াই যথার্থ 
ব্ক্ষ-বিদ্যা | ইহার তাঁজ্পর্ধা অবগত হইলে, অন্যান 
বিদাঁর সহিত ইচ্ছাকে পৃথক, বিবেচনা করা কোন 

ক্রমেই সঙ্গত বোপ হয় না| অন্যান্য বিদ্য! যে 

ধর্ম-শীন্ত্রের এক এক অপায়-স্যরূপ, ব্রহ্ষ-বিদ্য। তাহীর 

চরম অধ্যায়। এই সকল বিদ্শাই পরমেশ্বর-প্রণীত 

যথার্থ ধর্ম-শীস্ত্র! বুদ্ধিরৃত্তি, পৃরিচালন পূর্বক তাহা 
শিক্ষা করা] এবং ধর্মপ্ররত্তি নিয়োজন পুর্ববক তাহাতে 

শ্রদ্ধ! ও ভক্তি প্রকাশ করণ উচিত! অতএব শিক্ষা-গুরু 

ও দীক্ষা-গুক উভয়েরই তাছ] জম্যক রূপে শিক্ষা 
দেওয়] বিধেয় | | 

উল্লিখিত বিদ্যা জমুদাঁয় পরমেশ্বর-প্রণীত শা 

স্বরূপে উপদিষ্ট হইলে, বালাঁবধিই লোকের তাহাতে 
শ্রদ্ধা ও তত্প্রতিপাঁদিত নিয়ম পরিপাঁলনে যত হইবার 

সম্ভাবনা | এক্ষণে বরশবিশেষ গুদবাযক্ভিবিশেষ মাত্রের 

পঙ্গোপদেশ ও পর্মাবিষয়ক ব্যস্ত দিবার অধিক্ষার 
আছে? কিন্ত উল্তরূপ শিক্ষা-প্রণালী প্রচলিত ছইলে, 

সেরীতি প্রহ্িত হইয়! সকল বিদ্যালয়ে সকল পণ্ডিত 
কর্তৃক ধর্ম-জ্ঞন প্রচারিত হইবে, এবং এক্ষণে ভদ্দিষয়ে 

যে সকল ভ্রান্তি আছে তাঁহাঁগু ভ্রমশঃ দু'রীকত হইবেক 
ধগ্নোপিদেশক, পণ্ডিতের! পরমৈশর-এ্রতিভিভ যথা 

নিয়ম অবগত লণ থাকাঁতে, তাহাদের উপদেশের স্থিত 
লোঁকের ব্যবছরের একা থাকে না এতদ্দেশীয় 

 ধর্মোপদেশকেরা এইপ্রকাঁর উপদেশ প্রদান করিয়া 
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থাঁকেন ধে, জপ, স্তাতি, ধ্যান, ধারণায় তাবৎ পরমা 

ক্ষেপণ করিতে পাঁরিলেই অঙ্গল । ভীছার1 এ বিবেচন" 
করেন নী, ষে, পরমেশ্রের জ্ঞীশখলোচন। ও ভাহার 

প্রতি শ্রীতি প্রক্ষধাশ করা যেমন আবশাক, তাহার 
নিয়ন পান করাও সেইরূপ আবশ্যক । লোকে 

ভাহণদিগের এ উপদেশ সংসার-যাত্রাঁনিব্বাছের 
বিরোধী জানিয়! তদনুবায়ী,বুবার করিতে দমর্থ হয় 
ন।। তাহার! পরিবার-এতিপালন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, 

লামাজিক-কার্যা-সাধন ইর্ভাঁদি বাশপারেই অধিক্ক কাল 
ক্ষেপণ করে । বাততরিকণ, এ ধর্ষোপদেশ অপেক্ষায় 

তাঁহাদের ব্যবহ্খারকে শুভ-্দাঁয়ক বলিতে হয়, কারণ 

উল্লিখিত প্রাক্কতিক-নিয়ম-বিবয়ক বিদা! সকল শিক্ষা 
করিলে নিশ্চিত প্রতীতি হয়, পরমেশ্বর প্রজা-পালনারে 

যে দমুদাঁয় বৈষরিক, নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন, তাহ! 
প্রতিপালন না করিলে বিস্তর প্রতাবায় আঁছে। জগদী- 

শ্বর আমাদিণের সুখ ও নসেখভাগা উদ্দেশে যে সকল 

উপায় নিরূপণ করিয়। দিয়াছেন, তাহা! অবলম্বন না 

করিলে ভীহার প্রসাদি-লাভে 'বঞ্চিত ছইয়। দুঃখ-সাগরে 

নিমগ্র হইতে হয়। ভাঁরতবধীয়' ধর্মোপদেশকের! 
মংলসারে বদ্ধ থাকা পাপের কর্ম এবং সম্গাসাআম গ্রহণ 

করণ পরম-পুকষাখ-সাঁধন বলিয়া উপদেশ দিয়! থাকেন। 

কিন্ত এ উপদেশ আশখমাদিশের শ্বভাব-বিকদ্ধ | আমা" 

দিগের জমুপ্গায় মনেধরভিই গাহহ্থাশ্রমের উপযেধগী, 
ভাতএব, লেকে তাহ! পন্থিত্যাগ করিতে পারে নাঃ 
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আঁমাদিগের মনোরিত্তি সমুদ্বায়ের স্বরূপ ও কার্ষাকার্ধ্য 
পর্ধযালোচিনণ করিয়! দেখিলে ' স্পষ্ট প্রতীতি হয়, 
আমরা জনসমাঁজের উন্নতি সাঁধম করিবার নিশিতেই 

স্্ট স্থইয়াছি, তাহা পরিত্যাগ, করণ ফোঁন ভ্রুমেই 
কর্তব্য নহে । এ স্ছলেও ধর্েপদেশকদিগের উপদেশ 
অপেক্ষায় লোকের বাবহার প্রশংসনীয় বলিতে হয়! 

অতএব+- এক্ষণকার ধর্ষন পদ্রেশুকদিগের উপদেশের 
সহ্থিত লেখকিক ,বাবহাঁতের যে এইপ্রকাঁর বিরোধ 
আছে তাহ? ভঞ্জন করা সর্বত্তোভঁবে আঁবশ্যক। এই 

বিষম বিরোধ লোকের জ্ঞানোক্নতি ও জ্বীরদ্ধির যেমন 

প্রতিবন্ধক এমন আর দ্বিতীয় নাই।. পুর্ববোক্ত বিদ্যা 
সমুদাঁয়কে পরদেশ্বর-প্রণীত ধর্মশান্্র স্বরূপ জ্ঞান 
করিয়! ভাছাতে যধোচিত শ্রদ্ধা করা ও. লেকিদিগকে 

তাহা পর্দেপদেশবন্বরূপ শিক্ষা দেওয়া এ বিরোধ- 

ভগুনের একমাত্র উপায় । সেই সমস্ত অধ্যয়ন করিলে 

অবশীত ছওয়া যায়, ষে' যে সমুদয় কার্ধ্য পরমেশরের 
যথার্থ অভিপ্রেত, ভাঁহার অনুষ্ঠান করিলে জ্বান' ধর্ম, 

সখ ও জেধভাগোর রদ্ধি হয়| অতএব যখন লোকে 

নিশ্চয় জানিতে পাঁরিরে যে.' বথার্থ কর্খ্ব-নাধন 
সাংসারিক স্থুখেরই কাঁরখ, কোন ক্রমেই কষ্টের করণ 

নহে, তখন আঁপনা হইতেই তাহাদিগের কর্তব্যনুদ্ধানে 
প্ররত্থি-ও অনুরক্তি হইবে । তাহা! হইলে ধর্মের. স্থিত 
লেঁকিক ব্যবহারের আর অটিপক্য.পাঁকিবে'ন11 এক্ষণে 

এ সকল ্বিগগা1 আমাদের বুদ্ধিরৃত্তির বিষয় রূপে পরি” 
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গণিত আছে; কিন্ত ধর্মপ্ররত্তিরও 'বিষর হওয়খ উচিত 4 

তাঁছ4 ফেব শিক্ষণীয় নহে, শদ্ধনীয়গ বটে ।, 
অতএব, যে সকল প্রচলিত ধর্দের নহছিত জগতের 

নিয়ম-শৃঙ্থলীর এঁক্য নাই, তাহা সংশোধন করণ কর্তব্য! 
যে জমুায় প্রাক্কতিক নিয়ম নিঃসংশয়ে নিরাপিত 

হইয্লাঁছে, তদ্বিকদ্ধ মত কখনই বথার্থ মত নছ্ে। 
নিক্ধপিত নিয়মের পহ্িত যে ধর্মের বিরোধ দেখা 
যায়, তাঁহাঁতে অবশ্যই ভ্রম আছে, ভাছার সন্দেহ 

নাই । পরমেশ্বর মনুযোর মুখন্সাঁধনার্থে তাহার প্রক্কৃতি 
গ বাছ্য বস্তর শৃঙ্খল! পরস্পর উপযোঁশিনী' করিয়া 

দিয়াছেন । বাঁলকন্দিগকে এই উভয় বিষয় এ প্রকারে 

শিক্ষা দেওয়া] উচিত যে, তাহারা £ষই উপদেশকে 

ধর্ম্পোপদেশ ভ্্রান করিয়! একান্ত শ্রদ্ধ! পূর্বক তদনুযাঁয়ী 
ব্যবহার করিতে এ্ররত্ত থাকে, এবং আপনার শরীর, 

মন ও অন-সমাজের ভ্ীরদ্ধি-সাধন করিয়া তাঁছার 

অবশ্যভভাবী পুরস্কারশস্বরূপ সুখ, সুস্থতা ও সেবভাগা 
লখত করিতে অমর্থ হয় । প্রচলিত-ঘর্্ব-সয়ুদায়ের এই- 
প্রকার পর্রিবর্তন না হইলে, ধর্ম দ্বার অংসাঁরের যত 
দূর উপকার হওয়া সম্ভব, তাঁছ? কখনই, হইবে লা... 

ন1ন1-দেশীয় শাস্কাীরেরা যে সকল বিধি নিষেধ" 
নির্দেশ করি! দিয়াছেন, ভাঙার অনেক অংশ মনঃ- 

কল্পিত। কিন্তু জগক্ীশ্বর থে সমুদয় ভেখভিক, শারী- 
বক ও মাসিক নিয়ম সংস্থাপন, করিয়া বিশ্বশ্রাজয 
খুঁটীরন করিছেছেন,.“তাছা-ভাঁহাঁর .লাক্ষাৎৎ।, আজ্ঞা 



প রঃ 7013 । 
৭, এ 9 ১১৯ সদর 05৬ টপ ১১৮ অিযাও। চা সিিানিদি 

ধঙ্ম-বিষয়ক নিরম-লঙ্ঘনের ফল । 58৭ 

্বরূপণ।' ভাঁহছণ লঙ্ঘন করিলে তহক্ষণাঁৎ ছুঃখ উৎপন্ন 

হয়। যি পরম্পরা-্ত' উবধাতিধধ ক্রিয়ার উপদেশ 
দেওয়। ঘর্টোপদেশকদিগের কা্ধ্য ছয়, তবে যে লমুদায় 
কার্ধা পরমেশ্রের ঘর্ার্থ অভিপ্রেত ব1 অনভিপ্রেত 
বলিয়। নিশ্চয় প্রতীয়মান "হইতেছে, তাহার উপদেশ 

দেওয়। ধর্মোপদেশের অঙ্গ বলিয়! অবশ্য স্বীকার 
কর? কর্তব্য ৷ ছুই এক উদ্ধাহরুণ দয়? এ বিষয় প্রতি- 

পশদন করণ যাইতেছে । 

' পরমেশ্বর আমাদিগকে যেপ্রকার নারির প্রকৃতি 

প্রদান করিয়াছেন, ভাহাতে আমরা দীর্ঘায়ু প্রাপ্ত হইয়া 

স্বস্থযশ্নুখ অস্তোগ করিতে পারি । কিন্ত তদ্বিবয়ে-কতক- : 

ওলি নিয়ম নিকর্ূপিত আছে, তাহা এতিপালন না 

করিলে, সে সুখে অধিকার হয় না। শুস্থ-ফকাঁয় পিতা 

মাতা হইতে জন্মগ্রহণ ; বাঁস-শ্ছাঁন .শুক্ক, পরিষ্কৃত গু 
দুর্পন্ধবর্থির্দত হওয়া! এবং তাহাতে বিশুদ্ধ বাঁতুর সঞ্চার 
থাকা; প্রত্যছ পরিমিত হিতকারী দ্রব্য ভোজন ও ছুই 
এক ঘন্টা নির্মম বাঁযু সেবন কতা; সাত আঁট ঘণ্ট 

কোল কঙ্মে নিযুক্ত থাঁকিয়ণ শরীর ও মন স্চালন কর! ; 

নির্দোষ 'আগোদ. প্রমোঁদে কিঞ্চিৎ কাঁল যাপন করা: 

অন্তঃফ্করণে অতিশয় উৎকণ্ঠা ও ছুর্ভাবয় উদয় হইতে না 
দেওয়া, ইত্যাদি শারীরিক লিয়ম সকল প্রীতিপালন'কর" 
সকলের পক্ষেই আঁবশ্যক । এই সমুদয় পরম-কল্যাঁপকর 

. নিয়ম প্রতিপণজিত ন? হওয়াতে, কলিকাতায় ও অনাণনা 

সালে ভুরি 'দ্চুরি লোঁকের 'উৎ্কট রোগ ও অকালে 
৯৪ 
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প্রাণ-বিয্েগি হইতেছে । এ রোগাঁদির কারণ অবধাঁরণ 
গু মিরাকরণ কর! অপেক্ষায় 'বুদ্ধিবত্তি ও ধর প্রবৃতির 

শুকর কার্ধা আর কি আঁছে? কেছ পীড়িত হইলে, 

ধর্মোপদেশকের। ঘে শাস্তি স্বপ্ভায়নাঁনদি করিবার পরা” 
মর্শ দিয়া থাকেন, ইছা! শ্রসিদ্বী অশছে। তগ্ার 

পিকরূপ ফলের উত্পন্তি হয়, তাঁছা? এস্কলে বক্তবা নহে। 

কিন্ধ যদি রোঁগ-শান্তির উপঠয় উপদেশ কর! ধর্দ্দোপ- 
দেশকদিগের কর্তব্য কর্ম হয়, তবে যাহাতে রোঁগোহি" 
পন্তি না হইতে পাঁরে, তাঁহাদ্ধ পথ প্রদর্শন করা 
্টাঙ্দের অধিকতর কর্ততব তাহাতে সন্দেহ নাই । ধরি 

টানার! পরমেশ্বর-প্রতিচিভ, পরম আদ্ধেষ, শ্বাস্থা- 

বিধায়ক নিয়ম সযুদায় আপনারা শিক্ষণ করিয়া শিষা 
জমান দিগকে উপদেশ দেন, এবং তাহা যন্ত্র 

শদ্ধ। পুব্বক এতিপ্রাঁলন করিতে আদেশ করেন, তবে 

এক্ষণে ভূমশুলে রোগের ঘেরূপ প্রাচছুর্ভাব আছে, 

তাঁচাধর অনেক নিবারণ হইতে পারে লোকে অন্যত্র 

॥ সকল বিষয়ের উপদেশ প্রাপ্ত হইতে পারে ও কথা 
ঘথার্থ বটে, কিন্ত ভাঁছ? ধন্মোপদেশকদিগের নিকট 
পর্ষেপদেশ স্বরূপ শ্শিক্ষ। করিলে, তদমুষায়ী বাবার 
করিতে সমগ্সিক ঘর্তু ও শ্রশাটি শ্রদ্ধা হইবার সম্ভখবন1| 

উহারা ঘষে সকল শাস্ত্োঞ্তি যথার্থ নীতি, উপদেশ 
কারেন, লেশকে তাহা শুনিয়াও তদন্ুযায়ী আঁচরণ 

'জারিতে সমাক্ বৃত্ববাঁন, হয় না । কিন্তু বদি: তাঁহীর] 
ি্চধ' জানিতে পাঁতরে যে, আমুক কর্ম জগতের, 



নিয়ম-শুঙ্খলার বিদ্ধ, বাঁহা র্ষিয়ের সভ্িত তাহার 

এরা নাই। তাঁহার অনুষ্ঠান করিলে, ভতক্ষণাং সমুচিত 
শান্তি প্রাপ্ত হইতে হয়, তবে, তাঁহ1 পরিতাগ করিতে 

অবশ্যই অধিক যত্তবান হইবে । তঁছার1 ইন্দ্রির-লংষম 

রিপু-্দমন অবশাকর্তবা বল্লিয়। উপদেশ দির থাকেন 
লোঁকে এই বচন মাত্র শুনিয়! তদনুষাঁয়ী ব্যবহার করিতে 
একান্ত বস্তু করে না.। কিন্তু যদি,তাহাদিগকে এ্রতাক্ষ 
দেক্জাইয়া দেওয়া যায়, ঘষে অতিভেঁজনে রোঁগ জন্মে; 
অতিশয় স্ত্রীসহযোধে শরীর ও মন নিস্তেজ ও অসুস্থ 

হয়; অপরিমিত পরিশ্রমে শরীর অপট ও অন্তঃকরণ 

বিকল ছয়; অতিশয় ক্রোধ ও লোভে হততুদ্ধি ছতমানল 

এবং কখন কখন হুত-সর্ধস্ব হইতে হয়, তবে তাহার? 
এঁ সকল প্রত্যক্ষলক্ষিত গ্রুতিফল প্রাপ্ডজির ভয়ে সাবধান 

হুইতে অধিক ঘতবু করে. তাঁহার সন্দেহ নাই | 
অতএব, ধর্দোপদেশকদিগের পক্ষে প্রাকৃতিক 

নিয়ম-বিষয়ক বিদা সুকল শিক্ষা করা এবং শিক্ষা 
করিয়া! তাহ] শিষ্য জমান প্রভৃতিকে উপদেশ দেওয়! 

সর্বতোভাঁবে বিধেয়. এই রূপে বিদ্যার সহিত ধর্মের 

যোগ হইলে মহোপকাঁর-জভ্তাবনা। ূ 

কিন্তু ইস? অবশ্য ন্বীকাঁর, করা, কর্তব্য, এক্ষণে 
এ দেশে এই সমস্ত পরম পরার্থনীয় ব্যাপার অম্পন্ন ছওয়। 
দুর্ঘট। সংস্কৃত ভাবায় পুর্ব ভু বিবিধ বিদ্যা বিষয়ক 

জুপ্রগ প্র সিঘ গ্রন্থ না. থাকাতে, ত্রাক্ম্ণ, পশ্ডিতদিগের 

ভাঁহণবশিউরূপ. শিক্ষা করিবার লুবিধা নাই, এবং 



১৬০ ধঙ্ম-বিরয়ক:নি যয লজ নলের ফল 
চা ডিন দি মি নং ৩ এ 2 কি তি এ এট মিচিত রি বং 

অদ্যাপি তাহ বাল! ভাষায় অন্ুবাদিত ম্হএয়াতে, 
এতদ্দেশীয় জন্-সাধ্যরণেরও ভদ্বিষয়র জাল জ্লাঁত করিব 
বার উপায় নাই.। সৎক্কৃত ভিন্ন, অন্যান্য ভাষায়, যাহ 
কিছু,পঠিত হয়, ত্রাক্ষণ পঞ্চিতেরা এবহ তাছাদিগের 
মতানুশন্ড ব্যক্তিরা তাহ! কেবল অর্থকরী বিদ্যা ও 
বৈষয়িক জ্ঞান, বলিয়া ছেয় জবান করেন। তাহাদের 

এরূপ বোধ বৈদ্যা- প্রচারের এক 'লামানা প্রতিবন্ধক 
লহ্বে। ইহ ভীহাদের প্রগাঢ় কুসংস্কার ও. ঘোরুঞ্ঞর 

অনভিজ্ঞতার কার্ধ্য । . য়ে সকল বিদ্যা অপায়ন করিলে 

পরাৎ্পর পরমেশ্বরের অপার মহিম! অবগত ছয়! 

যায়, তীহান্র সাঁক্ষাৎ শাসন স্বরূপ নৈমর্শিক নিয়ম 
শিক্ষা করা যাঁয়, এবং তদনুসারে আপনাদের কর্তব্য" 
কর্তব্য অবধাঁরণ কর যায়, তাহা! যদি অশ্রদ্ধেয় হেয় 

বিদ্যা হয়, তুবে আর কোন বিদ্যাকে জ্ঞান ও ধর্ম 
'প্রতিপাদক, বল1 যাইতে পারে? বিবেচন? করিয়া 
দেখিলে, সমুদয় নিদ্য1 ও. স্জুনায় আনই, পরমেশ্বর 

9 পিরমেশারের কায্য-প্রতিপাদক । যে. জ্ঞান দ্বারা এ 

উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হয় তাহ! যথার্থ জ্ঞান-গদের-বাঁজা 
নহে/গভাহ) মনুষ্ব্যের মলঃ-কপ্পিতি।. লতুবাঁ, ধা 
ভানুই হউর, শ্িএ্প-জ্ঞাঁনই হউক, কুষি-বিষয়ব জ্ঞানই 
হউক,..গহন্থ্যাঅম ও রাঁভ্য-কার্ধা বিষয়ক জ্ঞানই,হউক, 
যার ষগ্থার্থ, আমিই 4১৮১১ »' কারণ 

4 য়, রা ই নি ল্লার কান, বিষয় হর 

০ 



ধর্ঘম-বিষয়ক নিয়ম-লঙ্ঘনের ফল । ১৬১ 

িজ্ঞাঁদা নছে। এ দুই ভিন্ন যাহ কিছু জ্ঞাত হওয়া 
যায়, তাহা কি হিন্দু, কি মোঁপলমান, কি বেখদ্ধ 
যে কোঁদ ধর্ধত্রান্ত ফে কোন বাকি বিশ্বাস 

ককক, অবশ্যই ভ্রান্তি-মূলক তাঁহার সন্দেহ নাই। 
অনাদি-পরম্পরা ক্রমে অসভ্যকে সত্য বলিয়া? স্বীকার 
করিলেও, তাঁহা? কদার্পি জতা হইতে পাঁরে না। 
আর ধর্ম কিংবণ বিষয় ঘটিত্ব কোঁন যথার্থ তন্তু ষে 
সময়ে নিরূপিত হউক না কেন, তাঁছ1 পরমেশ্বর- 

প্রেরিত ও স্াহারই প্রতিপাঁদক, তাহার সংশদ্ক 

নাই। তদনুসারে কায করিলে, শুভ ভিন্ন কদাঁপি 
অশুভ 'ঘটনাঁর জন্তাঁবন। লাই । অতএব, জগদীশ্বর 

যে বিষয়ে যে পথ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাই অনুসন্ধান 
ও অবলম্বন করা আঁমাঁদের কার্ধ্য। তত্ভিন্ন আর কিছুই 

আমাদের জিজ্ঞাস্য নহে-আঁর কিছুই আমাদের কর্তব্য 
নহে। শীরীরিক স্বা্থযলাঁভের' আঁকাঁজক্ষা করিলে, 

তিনি যে সকল শররীরিকফ নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন, 
তাছ1 সম্যক রূপে প্রতিপাঁলন .করিভে হইবে স্বীয় 

পরিবার ও অম্যানা লোকের প্রতি কিরূপ ব্যবহার 
কর্তব্য, ভাঁছ1 জানিতে হইলে, ভী্বারই ভদ্থ্িষয়ক নিয়ম 
শিক্ষা করিতে হইবে 1 দ্রুত বেখে, গমনাগমনের উপায় 

করিতে হইলে, তিনি-গতি-বিধাঁন বাঁম্প উৎপাদন, 

তদ্দারা বাস্পীয় পৌভ'ও বাঁষ্পীয় রখ নিষ্ষাণ ইত্যাদি 

বিবিধ বিষয়ে যে জমস্ত ভেঁতিক দিরম সংস্থাপন 
করিয়াছেন, ভাহ1 অবগত ছইন্ডে হইবে । আছারার্থে 



১৬২ খধর্দ-দিষয়করনয়ম-লঙ্বনের ফল । 

শসোহপাঁদিন করিতে হইলে,. তিনি ভূমিতে ও শসোর 
বীজে যে সকল 'হুণ প্রদীন করিয়াছেন, উভষের 
পরস্পর যেরূপ বন্বন্ধ বন্ধন করিয়া! দিয়াছেন এবং 

তদ্দিষয়ে ষে খতুর যেপ্রকাঁর সাপেক্ষতা বাঁখিয়াছেন, 
তাহা! সবিশেষ অনুসন্ধান করিয়া ক্লষি-কার্ধ্য জম্পাদন. 

কটিতে হইবে । পরিধেয় বস্ত্র সুন্দর রূপে রঞ্জিত 
করিতে হইলে, বিশ্বঘিধাঁভ] বর্ণোখপাঁদক দ্রেবো যে 

সমুদায় গুণ সমর্পণ করিয়াছেন, এবং তাখার সহিত 
কার্পাস ও পঙু-লোমের যেপ্রফার সম্বন্ধ নিরপণ 

করিয়া দিয়াছেন, তাহ? বিশিষ্ট রূপে শিক্ষা করিয়া 

তদনুষাষ়ী কার্য্য করিতে হইবে। এই জযস্ত নিক্বম 
প্রতিপালন না করিলে, মনো ভীষট-সাঁধন-বিষয়ে দিরাঁশ 

হইতে ছয়; আর তাহ! পাঁলন করিলে অবশ্যই 
কত-কার্ধা হওয়া যায়; কারণ এ সমুদায় নিয়ম সর্ব- 

শক্তিমান, জর্ধ-নিয়ন্তা পরমেশ্বরের প্রতিষ্ঠীপিত | 

অতএব, এ সংসারে আমাদের যে কিছু কার্ষা আছে, 
সে সমুদাঁয় জম্পাদলার্থে ভাহাঁরই অভিপ্রায় শিক্ষণ 

করা উচিত এব তৎপ্রতিপাঁদক ধর্প্মনীতি, পরদার্থ- 
বিদ্যা, শাঁরীরবিধাঁন প্রভৃতি বিশ্িধ বিশ্ন্যা ভীহারই 
প্রণীত ধর্মশান্ত্র স্বরূপ ভান করিয়া খত্ব ও শ্রদ্ধা 
অছকারে অধায়ন করণ সর্ধতোভাবে কর্তব্য | 

এই সকল গুকতর বিদ্যার সহিত তুলন] করিয়া 
 দৈখিলে,এভদ্েশীয় চতুত্পাতীতে যে দকল শণৃনস্্র অধীত 
ছইয়! থাকে, তাহ অভি সাধান্য বোধ হয় এতদৌলীয় 



ধর্দ-বিষয়ক নিয়ম-লঙ্ঘনের ফল । ১৬৩ 

অঙ্গেরে চতুষ্পাঠীতেই 'য২কিঞ্চিং সাহিত্য, ন্যায় ও 
স্থৃতিশীন্ত্র মাত্র পঠিত হইয়া থাঁকে । জাঁহিত্য-পাঠে 
আমোদ আছে তাঁহার অন্দেছ নাই; কিন্ত বিদ্যা" 

শিক্ষার প্রয়োজন ধে জ্ঞানার্জন ও ধর্মোত্রতি তাঁছা 

কিছুই হয় না।. স্থৃতিশাস্ত্রের স্থানে স্থানে কিছু কিছু 
সুনীতি প্রাপ্ত হওয়া যাঁয় বটে, কিন্ত অবশিষ্ট সমুদায় 

ভাগ জ্ঞান-পথের কন্টকক্ঘরূর্ণি, কতকগুলি এপ্রকার 

কাণ্পনিক নিয়মে পরিপূর্ণ যে তাহা অধ্যয়ন করিলে, 

স্কাঁর-বিমোচন না হইয়া নুতন নুতন ভ্রমণঙ্কর 
চিত্ত-ক্ষেত্রে বন্ধ-মূল হয়। ন্যায়-শাজ্ অপেক্ষাকৃত 

উপকারক বটে; তশ্পাঠে বুদ্ধির প্রাখর্ষা হয় এবং 

বিচারস্বিষয়ে ক্ষমতা জন্মে । কিন্ড পদার্থ-রিদা, 

শারীরস্থাল, শঃরীরবিধাঁন, ধর্মনীতি প্রভৃতি ষে সকল 

বিদা? অধায়ন করিলে, পরাংপর পরমেশ্বরের আশ্চর্য্য 

জ্ঞান, অচিন্ত্য শক্তি ও অপার মঙ্গলাভিপ্রায় অবগত 

হওয়া যায়, এবং তিনি ষে সকল শুভকর নিয়ম 

সংস্থাপন করিয়া বিশ্বশ্রাজ্য পালন করিতেছেন, তাছ! 

জ্ঞাত হুওয়1 যায়, এবং বুদ্ধিরতি ও ধর্মপ্রতি সমুদায় 
মার্জিত ও উন্নত হইয়' অন্তঃকরণ জ্ঞান-জ্যোতিতে 

নুপ্রকাশিত ও ধর্মা-ভূষণে বিদ্ভুঘিত হয়, -সেই সমুদায়ই 
উত্ক্ষ্ট বিদ্যা! ভাহাঁর এক এক বিদ্যা পরুমার্থ- 

বিদ্যার এক এক অধ্যায় স্বরূপ জ্ঞান করা এবং 

'খাাছে ভূমগুলে তত্নযুদায় সর্বাতোঁভাঁবে প্রগারিত 
“ছয়, ভাছার উপায় "করা কর্তর্য । এক্ষণে & কল 



১৬৪ ধর্ম-বিষয়ক নিয়ম-লঙ্ঘনের ফল। 
বিদ্যা ইয়ুরৌপীয় ভাঁষা হইতে অনুবাদিত করিস! এ 
দেশে প্রচলিত “করা আবশ্যক ;. তাহ! ন! হইলে, 
আমাদের সম্পূর্ণ জীরদ্ধি ও লুখোন্নভি হওয়া! কোল 
ক্রমেই সম্ভাবিভত নহে । যাহার বাঁাল! ভাষায় 

তদ্বিষয়ক সুপ্রণালী-জিদ্ধ গ্রন্থ সকল প্রস্তৃত করিবেনঃ, 

তাহার এদেশের পরম হিটৈষী বলিয়া পরিগণিত 
হইবেন। 



একাদশ অন্যায়। 

লা তা তিডা পাস্পিনমিস্জপী 

উপলহভার । 

পঃমৈশর “যে. মসগুধাকফে আুখ-ভোগের অধিকারী 
করিয়া তুপষেগি দী উঞ্ধ্্উ কৃতি প্রদান করিয়াছেন, 
এবং তদর্থে তাহাকে নানাপ্রকার প্রাঞ্কতিক নিয়মের 

অধীন করিয়া সেই সমুদায় -প্রতিপাঁলনে সমর্থ 
করিয়াছেন, ইহ সম্যক রূপে এতিপন্ন হইয়াছে । 
তিনি যে. সকল ভেধতিক, শারীরিক ও মালিক নিয়ম 
সংস্থাপন করিয়াছেন, মেই সমস্ত পরিপাঁলন করা 
ব্যতিরেকে আমাদের ছুণখ-সাগর উত্তরণ পূর্বক সুখ 

রূপ স্থুরম্য দ্বীপ সমাগমনের আঁর দ্বিতীয় উপায় নাই | 
তাহার নিয়ম-পাঁলনই ধর্ম এবং শাহর নিয়ম-লউঘনই 
অপন্্ম। অতএব, তাহার অভিপ্রায়ানুষায়ী ব্যবহারই 

এছিক ও পীরত্রিক মন্দলের কারণ। ভাঙার সমুদায় 

নিয়মই দমন পবিত্র ও প্রতি'ণাল্য, অতএব কোন প্রকার 

নিয়ম. প্রত্তিপণলনে অবহেলা করা উচিত. নহে । 
ধাহাতা। পুরমেশ্বরের শ্রবণ মনন, ধ্যাল, ধারণা 
সাধনে লমুদায়;কীল ক্ষেপণের মানসে ..সংসারাআম 
পরিত্যাথ করেন, তাহাদের ঘোরতর . ভ্রান্তি স্বীকার 
করিতে হইবে : এক যাঁত্র অদ্বিতীয়, .পরমেশ্বরই এ 
লংমারের-কর্তীঃ, এব জলারের, পালনার্ধে যে সমস্ত 



লু ।* ৭ 
শি শে ন্ 

পদ ও নট ॥ | । 

১৬৬ ধূ ্ ং ৮ ঘয় হি 3 নন দিনের. ২ রর 
পদ ০ ঃ ঘন ০) ক ৮: $ 

ধাঁ? 

শুভদায়ক, সিয্ম সংস্থাপিভ;.আঁছে, ভিনিই.+তসমূ- 
দায়ের .প্রতিষ্ঠাত1। . যাছাতে.... ব্রেমে, ক্রমে সংসারের 

উন্নতি হয়, তাহাই ডাকার অভিগ্রেত, , অত এব উহ 

অভিপ্রায়ানযাী . কার্ধ্য করিয়া ,.. পৃথিবীর... জীদ্ধি 
সম্পাদন কর মলুষ্যের অর্বতোভাবে-কর্তবা। টি 

'ষদিও.বিশ্ব-নিয়ন্তার সমুদয় নিয়মই, সমান পবিত্র 

কিন্ত তিনি মন্তুষোর পক্ষে জ্যাক .ও ধর্ম বিষয়ক. নিয়ম 
সকলকে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ করিয়াছেন+.এবং সেই জমু- 
দায়ুই .উপরে আমাদের সুখ সম্ভোগ অধিক নির্ভর 
করে। আমাদের বুদ্ধিবত্তি ও ধর্্মএবত্ি তেজন্ষিনী 

হুইয় নিক্রষ্ট পুবত্তিদিগকে ঘত আয়ত্ত করিতে থাঁকিবে 

সংসারে ছুঃখ প্রবাহ ততই মন্দীস্ভূত হইয়। সুখ-প্রবাহ 
প্রবল ছইবে। 

. স্ুদ্ধিবত্তি ধর্ম প্রবৃত্তি ও বি রতি বিবরণ 

করা শিয়াছে। যাহার? সে সমস্ত পাঠ করিযীছেনঃ 
এইক্ষণ অবপিই শাহাদের সমুদাঁয় মনোবত্ির. পয়োজন 

রক্ষা) এবঙ বুদ্ধিবূত্তি ও ধর্ম্প্রবত্বির, প্রাধান্য স্বীকার 

করিয়। কার্থ্য করিতে প্রন্তত্ত হওয়া উচ্টিত। ইহ! 
ষথার্থ বটে .যে এক্ষণে জনসমাজে যেরূপ বিকদ্ধ রীতি 

নীভি/ঞ্রচঙ্সিত, আছে, তাহাতে এই গ্রন্থেযক্ত যথার্থ 
তন্তান্ুগত সমুদাঁয়, বাঘছার সম্পাদন, ..কর? দুঃসাধ্য । 

কিন্ত ইছ্ছাতে এরূপ অবধারণ কর! কর্তব্য লয়, থে 
€রান কালেই, ভূমগুলের কু প্রথা, সকল রহিত, হইয়। 
গুুকি-নি্ধ বিশুদ্ধ লাচার ব্যবসার .এচলি তবে না. 



ধর্দবষয়ক নিরম-লঙ্নের ফল। ১৬৭ 
জ্ঞান প্রচার হইয়া লোঁকের চিত্ত শুদ্ধ হইলেই, ব্যবহারও 
অদ্ধা হইবে ভাঙার সন্দেহ নাই । 

জনসমাজন্থ প্রভুত্বশীলী লোকদিগের যেগক্ষার 

স্বতাব থাঁকে; তদনুক্নীপ রীতি, নীতি, ধর্ম প্রভৃতি 
প্রচ্জিত ছয় । যে কালে নরমেধ, সহছমররণ ও বলিদাঁন 

আশরদ্ধ' ও প্রবল ছইয়ছিল, তৎ্কফাণালে এ সমস্ত কুনীতি 

সংস্থাপকদিশের *জিঘাঁংআ-এর্তত প্রবল ও উপ- 

চিকীর্ষা-প্ররত্তি ভুল ছিল ভাহার সন্দেহ নাই । যে 
সকল জাতি ুদ্ধ-নির্ববাহার্থে অকাতরে অধিক জর্ধ 

বায় করে, অথচ লোকের সুখ সচ্ছন্দত। বর্ধনার্৫থে অল্প 

বায় করিতেও কাতর ছয়; এবং অর্থোপার্জনে প্রগাঢ় 

পরিশ্রম ও অতান্ত উত্সাহ প্রকাঁশ কে অথচ জ্বর ও 

ধর্মোন্তি সাধলার্থে নিতান্ত অন্ুরাগশুন্য থাকে; 
তাহাদের জিথাঁংসা, প্রতিবিধি সা, আকাদর ও অর্জন- 

স্পৃঙ্থ! ব্রত্তি থে উপচিকীর্ষা ও ন্যায়পরত1 প্রন্নত্তি 
অপোক্ষাঁয় প্রবল, তাহার জন্দেহ লাই ।: এক্ষণকার 

অনলেক-জাতীয় লোঁকেরই এপ্রকাঁর স্বভাব ; অতএৰ 

ভীঁহানদিশের আচার ব্যঘহ্থার পরিবর্ত হইবার পূর্বে 
মনের ভাঁব পর্ধিবর্ড হওয়া! আবশ্যক । প্রথমে কর্তবা 

কর্ম উপদেশ করির1 খুদ্ধিবত্তি সমুদায়কে সুশিক্ষিত 
করণ, পরে ভদ্দিষয়ে ধর্সগ্ররত্তি নিয়োঁজন করা, আব- 

শেষে তদনুষায্িনী রীতি দীতি, মং স্থাপন কর 

সর্বভেধভাবে বিধেয় | | 

জগরীশ্বর বিশ্ব-্পাঁলমার্ঘে যে সমস্ত প্াকীতিক ৪ 



১৬৮ ধর্দটিবিষয়ক নিয়ম-লঙ্ঘমের ফল | 

সংস্থাপন ফারিয়াছেদ; তাহ? বাঁলকদিশকে' সম্যক পে 
উপদেশ দেও্য়া উচিত। ইচ্ছাই 'দোষাঁকর'দেশাচার 

সমুঙ্গার় পরিবর্তন - পুর্ব্বক খুক্তিসিদ্ধ বিশুদ্ধ: ব্যবহার 
লংস্থাপনের প্রধান উপায় বাঁশকদদিগের অন্তঃকরণে 
এপগ্রকার কুসহন্কার জন্মে না, এবং যে সকল কুসহক্কাঁর 

জন্মে, তাহ এত্রকাঁর প্রগাঁড় ছইয়। উতে না,। ঘে দির" 
করণ করা-অঙ্গাধ্য। অতএব, তাহার) বদি শুথমাবধি 

ঘথোচিত সুশিক্ষা প্রাপ্ত হয়ঃ তবে পরমেশ্বর-প্রতিছ্িত 
প্রক্কতিক নিয়ম সমুদায় যে মনুষ্যের পক্ষে অত্যন্ত 

উপকারী এবং ঘেই সকল প্রতিপালন করাই যে ষথার্থ 
ধর্ম ও তদ্বিকদ্ধ সণস্ত ছেশীচার ও কুলাচার ষে মন্তু- 
ষ্েরু মনঃলকল্পিত ও অশেষপ্রকার অনিষ্ট কারক, ইচ্ছণ 
তাঁছণদের অনায়াসে হদয়ঙ্গম হইবে এবং ছদয়জম 

হইলেই এক্ষণকাঁর কুপ্রথ1 জমুদ্ায় উচ্ছেদ করিয়ণ যুক্তি- 
নিদ্ধ সুনীতি সকল প্রচলিত করিতে তব ছইবে। এই পে 

ক্রমে ক্রমে অশিক্ষিত €লাঁকের সংখ্যা হ্রাস হইয়। 

স্থুশিক্ষিত লোকের সংখা বত দ্দ্ধি হইবে, ততই সত্য 
স্বরূপ জোতিঃ প্রকাশের প্রতিবন্ধক সকল খণ্ডিত হুইঈয়' 
সদাঁচাঁরসংস্থ্ীপলের আুবিধ1 হইতে ঘাঁকিবে । এই গ্রন্থে 
বে অমর্ড' তত্ব প্রকাশিত হইয়াছে, ভা! অত্তি শুতদায়ক 
বলিয়া তখন বোধ হইবে) বোধ হইলেই তদনুষাঁয়ী 
বাবছাঁর করিতেগ এরত্বি' হইবে। তদনুযাঘ়ী ব্যবহ্থী 
ঘারণ বিদ্যা বর্ম, সুখণ শু 'সচ্ছন্দতাঁর “বুদ্ধি ছইবে, 
এবং প্রধান প্রধান মনোততি,সকল তেজন্বিনী হুসটিয়া' 



ঘর্-বিষয়ক নিয়ম-লজ্ঘনের ফল? ১৬৯ 

উত্তরোত্বর জীবদ্ি সম্পাদনের ইচ্ছা ও ক্ষমতা রদ্ধি 

হইতে থাঁফিবে অতএব, €ষ সকল নিয়ম পরঙ্ে- 

শ্বর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও বরার্থ শুভদায়ক, তাঁহা অবশ্যই 

এচলিত হইয়া পরিণাঁমে সত্যেরই জয় হইবে । কোন্ 
অভিনব তত্ত্ব প্রকাশিত হইলে, অজ্ঞ লোকে তাহ! 
মহস। অঙ্গীকার করিভে প্রবত্ব হয় না); কিন্ত তাঁছ। 
কালক্রমে বিচক্ষণ লৌকদিগেন্ব আহ ও আঁদরণীয় হইয়া 
সব্ধত্র প্রচারিত ও প্রচলিত হয় তাহার সন্দেহ নাই। 

বালকদিগকে যেরূপ বিদ্য। শিক্ষ! দেওয়া উচিত 

এ গ্রন্থের আদ্োপীস্ত জমুদায় পাঠ করিলে, তাহ? 
অনাঁয়াষে বোধ হইতে পারে ।, যখন জগদীশ 

আমাদিগের শারীরিক ও মানসিক প্রক্কতি লির্দিী 

করিয়া! দিয়াছেন, এবং বাহ্া বস্ত্র জমুদায়েরও 

এপ্রকার অপরিবর্তন্লীয় স্বভাব করিয়া! বাখিয়াছেন, 

যে কোঁন ক্রমেই তার অন্যথা ছইতে পারে লা? 
এবহ এই উভয়ের পরস্পর এপ্রফার আশ্চর্য্য সস্বন্ধ 
র্ধুপণ করিয়া দিয়াছেন, যে তদলুযাঁয়ী ব্যবহ্থা ক 
করিলেই, ভুখোহপভ্ি হয়, তখন এই সমস্ত বিষয় 
শি্ষ1 ফর) পরম ছিতকাঁরী, অতিশয় আবশাক ও 

নিতান্ত কর্তব্য বলিয় স্বীকার করিতে ছইবে। এই 
মমুদায় বিষয়ের যত জ্ঞান প্রাপ্ত ছওয়া যায়, তাহাই 
থার্থ জান, এবং যেরূপ শিক্ষ! দ্বার? এই জমস্ত 
বিষয়: শিক্ষা করণ যায়, ভাহাঁই আমাদের জ্ঞান, ধর 
9 স্ুখোক্নতি বিষয়ে যথার্থ উপকারী । 'এভদ্শীয় 

নি 



১৭০ ধর্ম-ধিষয়ক নিয়ধ-লঙ্ঘনের ফল । 

লেকের ম্ধা ধাঙ্থাদের বিদ্যাভাগ গুকমহছাশরদজিগের' 

পাঠশালায় জমাপ্ত হয়,* উহার যাক কিছু শিক্ষা 
ফনেন, ভাহণ বিদা। বলিয়া ধর্তবা দছে। যাহারা বর্ণ- 
দিনা ও সাঁমান-প্রকার ভূমিপত্িষাণ ও ভদ্িষয়ক 

কিনি অঙ্ক শিক্ষা! করিয়া! আপনাদিগকে বিজ্ঞ ও কভ" 

কর্মী জান করেন, ভীঙ্ারা ষথার্থ কতবিদা ব্যক্তিদিগের 

নিকট হাস্যাস্পদ হন) ওতুষ্পাঠীতে যে সকল শান্ত 

অধ্থীভ ছইয়! থাকে, পুর্ধে ভাঙার প্রসঙ্গ কর। দিঘাছে। 

হার) প্রধান প্রধান ইংরেজী খিদযালয়ে বিগ্যাভগাস 
করেন, ভাঙ্ছাদের মধোও অলেকফে ইংরেজি ভাষায় 

লামালাপ্রকার বচন! করিতে পাঁরিলেই আপমাদিগীকে 
টবমিশিষরূপ বিলাবান বোঁপ করেন যদিও উপদেশ র 

প্লান ও অন্যান্য দিষয়ক অভিপ্রায় প্রকাশার্থে রচনা 

িশিক্ষা। করা র্বতো ভাবে কর্তব্য, কিন্ত আমাদের জ্ঞান, 
সর্ঘ, সুখ সাধনার্থে ঘে সকল বিষয় অভ্যাস করা উচিত, 
ভল্যধো গণিত করা যায় না! বাস্তবিক, রচনা"শিক্ষা 

প্র্কভ জ্ঞাপ-শিক্ষী লক্ষে, জ্বাননএ্ররের উপায় শিক্ষা 

মার । ফলভঃ, ভেোভ্ভিক, শারীরিক ও মানসিক নিম 

শিক্ষার্থে যেসকল বিদ্যা অভ্াদ করণ করবা, এ দেশের 
প্রান পুধাদ বিদ্যালপ্নেও ভার অরিক্ষাংশ অধীত 

হয়না । পপর সাধারণ সকলেরই যেরূপ শিক্ষা প্রাপ্ত 
ইগুয়। আঅপবশ্যক, ভাঙা? ভাঁয়ভবর্থের কোন স্থল 

ক্তাজান্পি জার হক লাই। 
পশলা 



পাঁরশিষ্ট। 

আরাঁপান। 

এই এন্ছের দ্বিতীয় ভাগের ৪৩ পৃষ্ঠায় এইরূপ লিখিত 
হইয়াছে যে, অনেকে জু পান করণ গহি্ত বলিয়া 
স্বীকার করেন ন1। অতএব, পরিশ্িক্টে এ বিষযেন 

বিচার কর! ষাইবেক । তদনুলারে, এক্ষণে সুর্াপানের 
দোষ-তণ-বিচারে এত হওয়] যাইতেছে । পাঠিকৰণ্ 

সবিশেষ মনোঁঘোগ পুর্্বক পাঠ করিয়া যথাবিছিত 
বিধেচনা করিবেন 1 

প্রথমতঃ-মুধাপানন্পরায়ণ হইলে যে, বুদ্িরন্তি 
বিকল ও কাঁম ব্রোধাদি রিপু. দকল প্রবল হয়, ইহ! 

অপর সাধারণ সকলেরই বিদ্িত জাছে | যাহাঁর1 আহ 

রছ' মির] পন করিয়া! মত্ত হয়, তাহার ক্রমে ভ্রমে 

হতজ্ঞান ও অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়। যাহাঁদিগকে অন্য 
সময়ে শি ও শান্ত দেখা যাঁয়, 'ভাঁহারাও মদিরা-মত্ত 

ছইলে আত্যন্ক অন্পীল বচন বাৰছ্জর করে, এবং পরস্পন 
হিবাঁদ' ও কলছে প্রবৃত্ত .ছইয়া থাকে ।' বাহার! দিবা 
ভাগে সভ্য তব্য ছইয়া! জনসমাঁজে শিষটাচরণ দ্বার ঘথেষ্ট 
সমাদর লাভ করেল, তাঁহাদের মধ্যেও কত কত বাক্তিকে 



১৭২ পরিশিষ্ট । 

. রাত্রিকান্দে. মদ-মত্ব. ছইয়1 ক্ষিপ্রর ব্যবহার করিতে 
দি করা ম্বায়। এত্দ্দেশীয় কত কত স্বশীল শান্ত- 
স্বভাব ভক্্রমন্তাঁন স্ুরারূপ বিষম. বিষ পান দ্বার? পশুর 

স্বভাঁব প্রাণ্ত হইয়া নিতান্ত অব্যবস্থিত-চিত্ত হইয়াছেন। 
বীহার। কছেন, মদাপাঁন করিলে যেমন নিক প্রবৃতি 

উত্তেজিত, হয়, সেইরূপ ধন্ম প্রনত্তিও বর্ধিত হুইয়! থাঁকে, 
তাঁহাদের এ. কথা! নিতান্তঞ্ুক্ি-বিকদ্ধ। ঘদ্দি মদির! 

পান করিলে, ধন্মপ্রবৃত্তি সকল প্রবল হইত, তাহা 
হুইলে ভুমগুল অত্যপ্প কালে অক্রেশে ধর্মরূপ স্ধা- 
রসে অভিষিক্ত, হইতে পারিত। প্রতু'ত, তদ্দারা কাঁদ 
জিঘাংসাদি নিকট. প্ররৃত্তি উত্তেজিত হইয়া পৃথিবীতে 
পার্প তাপ প্রবল করিতেছে । সুশীল ব্যক্তির নুরাঁপান 

দ্বার দুংশীল হুইয়! উঠে, ইহা সচরাচির সর্দ্তর দৃষ্ট হুইয়! 

থাঁকে, কিন্ত কে কোঁখায় দেখিয়াছে, ছুঃশীল ব্যক্তির 

মদ্য পান করিয়া! সুশীল হইয়াছে? ইয়রোপীয় ইতর 

লোকের! স্বে এতদ্দেশীয় ইতর লোঁকদিগের অপেক্ষাঁয় 
হুর্দান্ত ও হুর্ব্িনীতঃ প্রতিমাসেই যে ইয়ুরোপ হইতে 
নর্হত/1 প্রভৃতি গুকতর ভুঙ্কর্দ্ের সমাচার প্রাপ্ত হওয়' 
যায়, এবং মই যে কাঁমরিপুর 'আতিশয্য-ঘাটিত 
লাম্পট্যদেঘের বাহুল্য. দূঘট হুইয়1 থাঁকে' মদাপাঁন 
ও অন্যান্য মাঁদকদেবর ভাকার এক প্রধান কারণ রূপে 

প্রড়ীয়মান হইতেছে, 
. বহছদশী বিখ্যাত সেনাপতি ডিউক আঁব্ ওয়েলিংটন 

গুলু পুনঃ কহিয়াছেন, ছুরাঁগর ত্রিটিশ মেলার যত 



জুরাপান। ১৭৩ | 

ঙ্র্ম করে, মদমত্ততাই প্রায় অমুদীয়ের কারণ, কা 
সেরিফ এপিসন্ সাঁছেক প্রাঁদূগেো নগদ্ধের বিষয়ে এই, 
প্রকাঁয় লিখিয়াছেদ বে? তথায় গতিবইসর : শড়ে 

২২০০০ ব্যাক্কি যদমত্ হইয়া অত্যাচার. করাতে কাঁরাকদ্ধ 
ও দগ্ড প্রাপ্ত হইয়1 থাঁকে +। ভাঁরতবর্ষস্থ ব্রিটিশ সেন1- 
পতি গত ২৩ এ ফিক্রুয়ারিভে উসন্যদিগের পী্দ-দোঁষ 
বিষয়ে এক অনুজ্ঞাপত্র ধ্রচার করিয়া লেখেন, তাহা” 
দের 7 অত্যাচারের 'তীন্ত' সেলাপতির কর্ণগোৌচর 
য়ঃ তাহার ছয় ভাগের পীচ ভাঁগ মদমত্ত ব্যক্তিদিগের 

কত $1 কর্শেল, লাইক্স এ বিষয়ের যে অথপগুলীক়্ 
প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছে, ভঁহাঁতে উহিঁর বারবার 
ধনাবাদ করিতে হয়। তিমি অপরিমিতপাঁয়ী, পরিমিত" 

পায়ী, অমদ্যপায়ী এই ভ্রিতিধ ইদন্যদিগের অভ্যাচ।রের 
বিবরণ সংগ্রহ করিয়া! স্পঙ্ট রূপে প্রদর্শন কত্রিয়াছেন্ 
যে, তাহার! লোকের উপর উপদ্দ্রব করাতে বিচাঁরাঁলরে 
অভিধুক্ত ছইয়া যত দণ্ড পায়, তঙ্গধ্যে অপরিমিভপায়ীর! 
সর্বাপেক্ষা অধিক, পরিষিতর্পারীর। ভাহাঁর তিন 
ভাঁগের এক ভাগ। এবং অমদ্যপীাঁয়ীরা আঁট ভাগের এক 

ভাগ মাত্র প্রাপ্ত হইয়'থাঁকেশ। ইহা প্রসিগ্ধই আছে, 

রা শু), 33022087 [900159792508 [১৪7১০051৮০2], ও 8৮ 10%, 

41086 89807)95 ৩07000805 9১০81৬5, 1০, 021. 
£ 8170 00025 2192010)65009 2975৮, 9, 8, ৮125, 

শসা 0০10216% (87185195 800096. ্ 02৩ 2208 2৩ 
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দক্াগণ বখন কোন গুহচ্ছের গৃহ আক্রমণ কম্ধিতে যায়, 

তখন আপনাদের কোন কেন নিক্কষ্ট প্রত্াতি উত্তেজিত 
করিয়া ক্রোধানল প্রন্থলিত করিবার নিমিত্ত মদ্যপান 

করিয়া থাকে 1 গশলা দ্বারা আবধারিত হইয়াছে, যে 

স্থলে এক জনও অমদ্যপায়ী দলা শাঁভ্তি পাঁয় না, 
সে স্থলে গড়ে ২৮ জন মদিরাঁসক্ত টসন্য দণ্ড ভোগ 
করিয়া থাকে *। সুরাপান কপ মহ্থাপাঁপের বিষময় 

ফলোৎপত্তি বিষয়ে ইহীর অপেক্ষায় অধিক প্রমাণ আর 
কি হইতে পারে? এই মস্ত ভয়ঙ্কর ব্যাপার পাঠ 

করিতে করিতে কাহার না অশ্রপাত হয়? 

অতএব, মদিরা-পানে এ্রব্ত্ত থাকিলে ষে অনেকাঁনেক 
আলিফটকাঁরী নিকুষ্ট প্রবত্তি তত্তেজিত ও বর্ধিত হুইয়' 

বুদ্ধিরতি ও ধর্মপ্ররৃতি জমুদায়কে পরাঁভব . করিতে 
থাঁকে এ বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। নুরাঁপান সংসারের 
পাপ-প্রবাহ প্রবল ও ছুঃখশপীবাঁবার স্ফীত করিয়া 

রাঁখিয়াছে। বুদ্ধিবত্তিই সর্বাপেক্ষা এধান বৃত্তি | 

তাহারা অংবাঁর সাগরের কর্ণধার স্বরূপ এবং তাঁহাদের ' 
অমৃতময় উপদেশ পরাতৎ্পর পরমেশ্বরের সাক্ষাৎ, আজ্ঞা 
স্বর্ষপ। অভএর, যে কর্ম দ্বারা তাঁহাদিগকে দুর্বল ৪ 

নিক প্রবৃতি সমুদায়কে প্রবল কর? হয়, তাহা কদাপি 

ধর্্ম-প্রবর্তক ও পাঁপশনিৰর্তক পরমেশ্বরের অভিত্রেত 

নয়। অতএব ভাঁহ1 ফোন ক্রষেই কর্তব্য, নে । 

ত 

০ 

॥ 

১১১১১
 বি ক পিক পপুররিস 

ং 
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দ্বিতীয়তঃ |--অনেক্ষে কছেন, সুরাঁপাঁন করিলে শরীর 

পস্থ ও সচ্ছন্দ থাকে, অতএব তাঁহা অবশ্য বর্তব্য 1 

কিন্ত শুরাপাঁনের ফলবফল বিবেচনা করিয়া দেখিলে, 

ভাহাদের এই অনর্থক অভিপ্রা় নিতান্ত ভ্রান্তি-মূলক ও 

অত্যন্ত অশ্দ্ধেয় বোঁধ হইবে 1 মিরা পান করিলে 

তঙক্ষণৎ রক্ত-গ্রবাহ প্রবল হয় নাঁড়ী বলবতী হয়, 

এবং শারীরিক শক্তি সমুদয় উত্তেজিত হায় বটে, কিন্ত 

ইছা শারীরিক-ম্থাস্থা-সাধিন "পক্ষে হিতকারী হওয়া 

দূরে থাকুক, ক্রমে ত্রমে ত্যন্ত অছিতকারী হুইয়' 

উঠে। যদিও কোন কোন প্রকাঁর মদ্য ব্যবহার দ্বার! 

শরীর হট পু থাঁকিলে থাকিতে পাঁরে, কিন্ত স্ুরারূপ 

বিষম বিষে জর্জরীভূত হুইয়! শরীরের জীবনী শক্তি 

সমুদয় ক্ষীণ ছইয়া পড়ে। এই হেতু, প্রথমে যে পরি- 

মাঁণেমদিরা পাঁন করিলে, শরীর সতেজ ও ৃর্তিযুক্ত 

বোধ হয়, পরে তদপেক্ষাঁয় অধিকগ্পান না করিলে 

আঁর সেরূপ বোধ হয় ন!। এই রূপে, ক্রমে ক্রমে 

পরিমাণ রদ্ধি হইয়া যায়, অবশেষে মদিরার বশীভূত 

হইয়া! নিতান্ত অকর্্ণ্য ও নান রোগে আক্রান্ত হইতে 

হপ্স। তখন পরিপাক-শক্তি ও অন্যান্য শারীরিক 

শক্তি এত ক্ষীণ হয় বে, স্ুরাঁপাঁন লা করিলে আর 

ভোঁজনে কচি হয় না, ভুক্ত অন্গ জীর্ণ হুয় না, এবং 

অন্যান্য আবশ্যক কর্ম ও আমোদ প্রমোদাদি কিছুই 

কর] খাঁর ন।। যে লমন্ত শারীরিক শক্তি দ্বারা শারীরিক 

ব্যপার সকল সম্পন্ন. হইয়া, শরীর সজীব ও লতেজ 



১৭৬ পরিশিক্ট 

থাকে, তাঁহার হ্রাদ হইলে যে" নালপ্রকাঁর “শীড়! 
উপস্থিত: হতে পারে, ছা পরীক্ষা করিয়া ল' 
দেখিলেও সন্ত বোধ হয়! ডাক্তার পেরের। এক জন্ 

প্রধান চিকিৎসক ও অতি প্রাঁমণিক গ্রন্থকার | তিনি 

লিখিয়ছেন, সুরাপান ব্যতিরেকে ঘে শরীর সম্পূর্ণরূপ 

সমস্থ থাঁকিতে পাঁবেঃ এবং সচরাঁচর মদ্য ব্যবহার 
করিয়াধে অলেকের অনিন্টোৎপত্তি হয়, তাঁছ! কেহই 
অন্বীকাঁর করিতে পারিবেন না। তদ্দারা অশ্মরী, 

পধদশোথ, উদরী, যক্কুৎৎ এর মস্তিষ্কের ও পাকস্থলীর 

পীড়া উৎপন্ন ও প্রবল হইয়া থাকে ঞ্জ। শারীরবিধানবিদ)। 

বিশারদ অতিপ্রপধ্ধান চিকি*সক কুম্ব ষাছেবও এইন্ধপ 

অশ্ভিপ্রশয় প্রকাঁশ করিয়াছেন যে, ওধধ স্বরূপ ভিন্ন 

অন্য কোন শ্ছলে শৃরাপাল করা বিধেয় লঙ্ে 1 । আর 

ডাক্তার কার্পেন্টর এ বিষে এফ স্বতন্ত্র পুস্তক প্রকাশ 

করিয়া প্রগাঁড়” যুক্তি, প্রচুর প্রমাণ ও অপর্যাপ্ত 

উদাহরণ প্রদর্শন, পুর্ধ্বক সুরাঁপাঁন কূপ মহ্থাঁপ1তকের 
শতিষেধ পাক্ষে যেপ্রকাঁর মীমাঁংস! করিয়াছেন, তাহ! 

পাঁঠ করিয়া দেখিলে, মদ্যপ্রিয় সহশিরদিগকে নিকত্বর 

হইতে হয় তাঁহার সন্দেহ নাই। তিনি ভুরি ভুরি বিখযাড 

জাল পরশ পাস শজীশ বপন? 2৮ ১5755255553 
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চিকিৎলকের আন্ভি প্রায় সঙ্কলন পুর্ব্কক প্রতিপর করি” 
ছেন যে, মদিরাঁসক্ত হইলে অপন্মার, পক্ষাঘেত, 
অপ্রিমান্দ্য, বাড, যন্কৎ মূর-রোগ, চর্টর রোগ, 
মুখের ত্রণ ও ক্ষত এবং হস্ত পাঁদাঁদির কল্প ্রস্থৃতি 

অনেক প্রকাঁর পীড়া উত্পন্ন হুয়, এবং কাঁরণান্তর দ্বারা 
উত্পত্স্যমাঁন অনেকাঁনেক রোগের পুর্ববাবস্থাঁয় সুরাঁপান 

করিলে, তাহ! অবিলম্বে, একুপিত হুইয়! দুশ্চিকিসা 

হুইয়া উঠে ঈ%। 

অনেকে কোঁন কোন স্রাঁপায়ীকে স্ুলকায় হইতে 
দেখিয়া বিবেচনা করেন, মদ্য পান ্বার। বল ও বীর্য 

রদ্ধি হয়। কিন্ত তাহাদের এলিদ্বান্ত নিতান্ত ভ্রান্তি 
মূলক । কোঁন কোনি মদ্দির] পাঁন করিলে শরীরে মেদ- 
সঞ্চয় হুইতে পাঁরে বটে, কিন্তু মেদ কদাঁপি বলোত্পাদক 
নহে; প্রতুযুত, সমধিক মেদ সঞ্চয় হইলে শরীরের, শক্তি, 
ও কাঠিন্য হ্রাস হইয়া নাঁনাপ্রকার রোগের জঞ্চার 
হইতে থাঁকে | এ কাঁরণ। শুপণ্ডিত চিকিৎমকেরণ মাধিক 

মেধ সঞ্চয়কে এক স্মতত্ত্র রোগ বলিয়া! নির্দেশ করেন | 
সুরাপায়ীদিগের শরীর অধিক রোশীর্থহইয়া অতাপ্প 
কারণেই রোগাক্রান্ত হয়। বিশেষতঃ, আহত ও 
পীড়িত হইলে অমদ্যপায়ী বাক্তিরা যেরূপ আশু 

প্রতীকার প্রীপ্ত হয়, মদিরাসক্ত ব্যক্তির! সেরূপ কখনই 

* 09০ 2004093০ ০৫810150110 11095 1 ডি 0 
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১৭৮ পরিশিষী। 

ছুয় ন11 ভাঁহাঁগের বেগ অবিলম্বে কঠিন ও ছুঙ্চিকিৎসা; 

হইয়া উঠে ক্ষ? ফলতঃ, যখন উ্কট উৎকর্ট মদ্দির! 

পান করাতে, কত কত ব্যক্তির জীবিত দেহ কান্ঠাদি 
দাস বন্ড সংষোঁগ বাত্তিরেকে অপন। হইতে দগ্ধ হুইয় 
একেবারে ভস্মাুত হইয়া শিরাছে +, তখন সুরা যে 
নুরাঁপায়ী বাক্কিদিগের শরীরের এতি বিষবৎ গুণ 
প্রকাশ করে, ইহাতে স্ন্দেছ কে 2 

মদ্যপান উন্মাদ-রোঁগের এক প্রধাঁল কারণ। কয়েক 

বসর হুইল, ইংলগুস্থ উন্মাদি-প্রস্ত বাক্তিদিগের উন্মাদ 

রোগের কারথাুলন্ধানগ করণার৫থ। কতিপয়. আমিন 

নিথুক্ত হইয়া, ১৮৪৪ হিষ্টান্দে ইংলগু ও ওয়েলস দেশীয় 
৯৮ 1 ক্ষিপ্ত-নিবসের তত্বানুলন্ধান করিয়া ১২০০৭ জন 
উদ্মাদঞ্ম্ত ব্যক্তির বিবরণ প্রকাঁশ করেন । ভীঙহ্ার" 

বিবেচনা করিয়া লেখেন, এ ১২০০৭ জনের মধ্যে ১৭৯৪ 

জন স্বরাঁপান করিয়া ক্ষিপ্ত হয়, অবশিষ্ট সকলে 

ইক্জিয়দেব, শারীরিক অস্থাস্থ্য, পিতা মাভার 

উন্মাদ.রোগ এভূতি অন্যান্য কারণে উন্মত ছয়। কিন্ত 
এই শেষোক্ত কেক কারণেও জুরঠপাঁনের দাঁছচর্য? 

০ প্পালাপলপননশলি দন শি শীল লি ক সপাপপপজ শশা জা পা পপ পা পিপিপি পাপা পবাদ ৩ শী লাপসাক্পিসগ পি পিপিপি পা সাপ ৮ বসি ০০ শপ লা 

ক্ষ [750 2401 1১)152064819900110 17001, /) ঘা, 0, জে 

. ৪০0৩১ 1850) 012 ৮ 8০০৮. 111. 10, 74. 500 

+ক্কুলিয়া ডে ফন্টেনেল নামে এক ব্যক্তি এইএকার 
চষ্জ টা ভয়ঙ্কর ব্যাপারের বুতাস্ত প্রকাশ করিয়াছেন 
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্রাপান | ১4৯ 

স্থিল তাঁহার সন্দেহ নাই । পীসর্গোনগন্ঘস্থ ক্ষিপ্ত 
মিবাসের সাভ বংসরের 'বিবরণ পশ্চাৎ উদ্ধৃত কর? 

যাইতেছে, তাছ। পাঠ করিয়! দেখিলে, সরাপাঁন যে 

কি সর্বনাঁশের ছেতু ডাহা অনায়াসেই ৬তীন্ত হইবে । 

খি ভাব, ক্ষিপ লো- যত রা ঘ্ত লো- অআপরিনিত 

ৃ কবে সংখ্যা: পিতা মা, কের ক্ষি, মনিরা পান 

ভারী উন্মাদহছবাঁর কাঁ। করাতে যন 

। রোগ নি নিরূপে লোক ক্ষিশু 

ৰ হয়| তহয়নাই।] হইয়াছিল। 
সপ ৯ তপন সা রর পাপা পপ শিপ পাত পাপা পপ শ লিপ পপ [" স্পা তে সাশাপপপা্রীপিানাচাপিশিশ 
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১৮৬. পরিশিষ্ট 1. 

হ্থট্লগ্ডের অন্তঃপাঁভী এবর্ডি্দ ও ওলী, ' এই 
আ'গর্জপডের রাজধানী ভব্লিন্ প্রভৃতি নাল! স্থানের, 
ক্ষিশ্-নিবাঁসের যে সমস্ত বিধরণ মধ্যে ষধ্যে প্রকাশিত 

হইয়াছে, ভাঁহাতেও লুবাঁপান' অনেকাছেক ব্যক্তির 
উন্বাদি-রোগের কারণ বলিয়া লিখিত আঁছে। ডাঁক্র 
ম্যাকৃনিশ,.ডবলিন-নগরস্থ এক চিকিৎ্সালয়ের বিষয়ে 

লিখিয়াঁছেল।' এক্ষণে ভয় ১৮৬৩ জন ক্ষিপ্ত অবস্থিতি 

করিতেছে, তাহার অধ্েক লোক মিয়া! পান করিয়! 
ক্ষিপ্ত হুইয়াছে %*। 

অরাাপান রূপ মহাঁপাপের বিষময় ফাল কেবল 

পানকর্াঁর প্রতিফল প্রাধি মাত্রে পর্যাপ্ত হয লা, 
তক্দ্ার] তাহার অন্তাঁনদিগেরঞও অশেষপ্রফাঁর অনিষ্ট 
ঘটিয়! খাঁকে। পিতা মাঁভাঁর গুণাগুণ যে অন্তালে 
বর্ে ভাঁহ এই গ্রন্থের প্রথম ভাঁগে স্থষ্ট রূপে প্রদর্শিত 
হইয়াছে । মদ্যপার্রীর সন্তানদিখের মানসিক দৌর্র্বলা, 
বীর্ধ্য-হানিত পীনাপক্তি, উদ্বাদ-রোগ ও জাভাদেষ 
উত্পন্ন হইয়া খাঁকে, প্রাচীন ও নব্য অনেকাঁনেক প্রসিদ্ধ 

পণ্ডিত ইহ? প্রত্যক্ষ দেখিয়া! মদ্দিরাপান নিষেধ করিয়। 
শিয়াছেন / প্লুটার্কলামক জুব্যিখাত শরীক পণ্ডিত 
কহছয়াছেন” : “ এক অঙোশ্বত অন্য মদোশ্বন্ধকে 

উত্পাদন করে” এবং ভুবন-বিখ্যাত এরিফটল 
০৯ উন শব 555808078889544 কল্প সি উপ পি ০ প্রিবপ পা বণ কট ও 

॥ 
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সুরাপান 1 ১৮ 

পিখিয়াছেল, ৭ সুরাসক্ত জ্্রীগণ আত্মসদৃশ' সন্তান সকল 
গ্রুদব করে 1” 'ভাক্তর ব্রেন, হিসন, হেখ প্রভৃতি 
বিচক্ষণ চিকিৎসকেরা এ বিষয়ের ভুরি ভুরি প্রমাণ, 

প্রদর্শন করিয়াছেন । ছেখ সাছেব লেখেন ৩০১ জড়ের 
ভ্টিকজলনীদিগের চরিত্রের বিষয় লিরূপিত হইয়াছে, 
তশ্াধ্যে ১৪৫ অর্থাৎ প্রায় অর্ধেকে প্রদিদ্ধ মদিরাসক্ত 
ছিল %ছ। এক বর ফোন শরিরে পাঁন-দোঁষ প্রবিষ্ট 
হইলে, পুকানুক্রমে তাহার প্রতিফল ভোগ করিতে 
হয়। ডাক্তর ডাঁকইন কহেন, যে সমস্ত রোগ পাঁন- 

দোষ দ্বারা উৎ্পন্ধ ছয়, তাছ! ভিন পু'কষ পর্য্যজ্ত চলিয়1 

আদিতে পারে এবং যদ্দি স্ুরাঁপায়ীর পুভ্রপেভ্রাছি 
মদ্যপানে বিপনভত নম? ছয়) তরে যে পর্য্যন্ত তাহার 

বহশলোপ মা হয়, লে পর্যন্ত এ সমস্ত রোগ তাঁহার 
পরিবারকে অধিকার করিয়া! থাকে । 'অভএব, 

যারা শ্বীয় সন্তানের শুভার্কাঁজ্কী, মদিরাপাছে, 

পরত হওয়া তাঁহাদের পক্ষে কোন মতেই উচিত নহে । 

যখন স্থরাঁপর্$নে আঁমজ হইলে অশেষপ্রকার উত্কউ 
উত্কট রোগ উৎপন্ন হয়ঃ তখন ভদ্র, আহুঃ-ক্ষয়েরও 

সভ্ভাঁৰনণ। মনুষোর পর্যায়ের উপর বিমা! করা, বাহা- 

দের ব্যবসায়, ভাঙার অপরিমিত-মদ্যপাঁয়ীদিগের 
ছ 

কত আশি ও বপিবলাশপগািসপশ | শা পিতা শপ আলি প সপাপাসিপপাপাপপত পা আপাত ইনি নিজ ললিত সাপটি শীিপপপাপকিশ পাপা পপ পাপিনটিপপী 7 পাপী এসপি পাতি পতি 

্যও৩ 279 87059 01 81008076 1) গং টি. 
€:07780%67, 1850, 10, 44 
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$ ভীছাঁর। যাহার জীবনের উপর বিমা করেন, তাহার নিট 



২৮৯ পরিশিষ্ট ণ 

উপর বিম। করিতে ব্বীকার' করেছ মণ | ধদি কাহারও 
মরণান্তে জালিতে" পারেন, অমুক মক্াপানে অনুবক্ 

নিল,'তবে মাছার বিমা অগ্রাছা করেন? ইংলগু দেশে 
২০ বৎসরক্ষয়ন্থ ১০৩০ বাক্জির মধ্যে গঞ্জে ৯৩ জন 'করিয়। 

বত্নর 'রহসর মযৃত্যুমুখে পর্তিতভ ছয়। কিন্ত বাহাদেস 
উপর পূর্ব্বোজ্তএকার বিমা কর! হয়, তন্মধ্যে পছত্তে 
১১ জন করিত] প্রতিরর্ষে কাঁজ প্রাণ হইয়া থাকে ৪ 
তত্রস্থ টেল্পেরেন্ন প্রাঁবিডেন্ট ইনিক্টিটিউসল নামক 
সমাজভুক্ত ব্যক্তির! সুরাপান একে বারেই পরিতাগ 

করে, এই নিমিত্ত দীর্ঘবয়ু হয় | ইংলগু”দেশস্থ মেলমস্ত 
«€লাঁকের বয়্ংন্ররম ১৬ বর্ষের স্যুন এবং ৭* বর্ষের অধিক 

নছে”তাহণদের মধ্যে বর বদর পাড়ে সহত্ত্রে ২০ জন 
করিয়? মৃত্যু" প্রালে প্রবেশ করে । কিন্তু পূর্ব্বোক্ত-সমণজ- 
ভুক্ত,ব্যক্তিদিগের' মধ্যে বর্ষে ধর্ষে সুত্রে ৩ জন করিয়া 

মৃত হুইয়। খাঁকে, তাঁহাদের এরূপ দীর্ঘ-পরমাস্ু-প্রান্তির 

"অন্যান্য কারগণ্ড থাকিতে পারে, কিন্ত যদ্যপীনস্পরি- 

তাশন যে এক প্রধান কারণ তাহার সন্দেহ নাছ জ। 
যখন শীতল প্রদ্ধেশেও যদ্দিরাপাল শারীরিক স্বাস্ত) 

ও দীর্ঘায়ু প্রাপ্তি বিবয়ে অত্যন্ত অহিতকাঁরী, তখন 
স্পা | পপ শী পপি আসন কত জিপ ০০০ 

কইতে মাজে মালে 'ছিটু কিছু মুক্তা গ্রহণ করিয়া এরূপ অঙ্গ" 
কার করেন, যে তোমার মৃত্যুর “পর তোঁষার উর: ২৭ 
দিকে এছ মুক্তা প্রদান করিব । সে ব্যক্তি দীর্ঘজীবী হইলে 
উাভাদের লাভ। হুয়, নতুবা ক্ষতি হুয়। 

ক:059 27002107086 01410010110 1100089,10১ মাঃ 3. 
(এজ 850, চট ৪$-৪7-. 



আুরাপীন 1. ১৮৬ 

আমাদের দেশের ম্যায় উঞ্ণ দেশে ত্র? অধিক অলি 

ফ্টোহপত্তিরই -সস্তাঁবন1 ।: ডাক্কণ্'র, জ্যাক়িলন্ সাক্ছেব 

লিথিয়ছেন উষ্ণ-প্রদেশ-স্থিত যে সমস্ত র্াক্কি তাদুশ 
মদ্্য মাংস ব্যবহার ল1 করিয়া শ্বস্যাদি্ত্ডিদ কম্ত ভক্ষণ 

করিয়া! খাকে, তাছারাই, আুস্থ, খলিষ্ঠ ও পরিশ্রমী * ( 

ডাক্তর জনসন স্বপ্রণীত. উষ্ণপ্রদেশ-বিষয়ফ পুস্তকে 
ধলিখিয়াছেন, মদ-মত্তত$ রূপ,মহাপাঁপ যেমন 'সকল' 
পাপের প্রবর্ভক, সেইরূপ, তন্দারা! সকল রোগ প্রবল 

ও ছুশ্চিকিৎা হুইয়! উঠে 11 ৃ 

, সুবিখানত দেনাপতি সর. চাল স নেপিয়র, সাছেন 
কলিকা্ত।-নগ্ররীস্থ ৯৬ শ্রেণী-ভুক্ত টসনাদ্িগকে এইরূপ 

উপদেশ. এদাঁন করিয়াছিলেন, “ তোমরা ঘেদশে 

আগমন করিয়াছ, এখানে মদ্যপান করিলে অবিলঙ্কন্ছ 

মৃত্যু-যুখে পতিত ছইবে। যদি স্রাঁপান-পরাজণ না 

হইব! স্থির ভাবে থাক; উত্তম খাঁকিবে ; সুরাঁপাঁন করি- 
লেই নষ্ট হইবে 1 .হয়* কর্ণ হইয়া, থাকিবে লয়, 
কাল*ঞ্রাসে প্রবিষ্ট হইবে | আমি এতদ্দেশ্থ, জুই'দল 

ইয়রেঁপীয় উপল্যর বাবছ্থাঁর দি করিয়াছি $ এক দল 
মঙ্িরপণলে প্রন্নত্ত ছিল, অন্য দল' তাগ্ছাতে নিরজ্ত 

ছিল । তন্মপো বাহার] মদ্যপানে নিহত, তাঁহাব! 

ূ &হত, উসল্য। ভাঁহাঁরা কৌন দেশের কোন টন 
পা শি পাপীতি শী পপি | পপপাপিতিদা আপার লিপবসিপএপা সথ সপ্পলী পাপপপী পিসি সপন ডা পাস তি লা 

* 08100868 সির নিন ৯5 

প.ল্গ6 বু150.00710501 01981 01705616800 মাত 

00891610928, 2 90858 5 ০8809; 1813, 0), &5০, 



৮৪ পরিশিষ্ট +: 

মপেক্ষণ অপকুন্ট নহে । আর যাহার তাঁছাতে রত, 

ভার! কম ও ভগ্ন-শরীর হইয়া? লক্উগ্রীয় হইয়াছেঞ্চ 1৮ 
কর্ণেল দাইকৃস সাছেৰ ভারভরর্ষ্বে ব্ছ কল অবস্থিতি 

পুর্ব্ক অত্র্থ উ্ুনাদিশ্টের আছর ব্যবহাঁরাজি সরিশেষ 
মনোযোগ পুর্বক পর্যালো চল করিয়া, লিখিক়াছেল, 

স্বদেশ অপেক্ষায় ভারতবর্ষে যে ইয়ুরোপীয় টসৈন্যদিগের 

অধিক রোগ জন্ে ও আয়ু হাঁস হয় তাহাদের, পান 
ভোঁজনাদির দোঁষই ই্ার প্রধান কাঁরণ। তিলি 
বাক্াল1, ৰোস্বাই, মীজ্দ্রাজ এই ভিন প্রদেশস্থ ভাঁরভ- 

নষষাঁয় ও ইন্জুরোপীয় সৈন্যদিগের যেরূপ মৃত্যু-ত্ন্ত 
সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহ? পশ্চা উদ্ধ ত.কর ফাঁইতেছে। 

২ বরে গরতিবর্ষে গড়ে প্রতিশতে যত জনের 
মৃত্যু ছইগ্লাছে, তাহ'র সংগ্রহ । 

বাজাল1 বোম্বাই মাজ্াজ 
৭2৯৯7 ২১৩৬ ৫. 

ভাঁরতববী়্ উসন্য ১ ১7 7 ২ 
১০৭ ৮. ৯৪০০ ৯০৩৫৪ 

৩৮ 9৮ ৮১৬১ 
ই়ুরোপীয় রসন্য ৭--- ৫ ৩ 

১৩৩ ' ১8০০ ১০০৩ 

শনি পপ কপপগত আপা জপ | পার পিপিপি  লাশাপিসকসপ লক্ষণ সত ১৯ ০ পপির 

৮:99) াচিরাারির 19090 ১ 1 ০. ৪, 192 
শা শও 
এ কাকের অর্থ ১ ১৩৭ ভাগের ৪৯ ভাগ ১ 
সত * 

সস ও 

ও আক্ষের অর্ধ ১৩০০ ভাঁগের ২১১ ভাগ ইত্যাদি । 
১৩৩ . 

54981550065 ত919%, [ব০, গেসে, 084, 
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এই সংগ্রহ দর্শনে প্রতীত হইতেছে, ভাঁরভবীষ 
ইসন্য অপেক্ষায় ইয়ুবোপীয় সৈদাদিশের মধ্যে 'অখিক 

ঘাক্তির মৃত্যু-ঘটন1 হইয়। আসিয়াছে ।' কর্ণেল সাইকূম 

সাঁছেব কছেন, ইয়ুরোপীয়দিগের মঙ্গ্য মাহ ব্াবছ়ই 

ইনার প্রধান কারণ প্রতীয়মান হইতেছে *। 
পুর্ব্বোন্তি সংগ্রহে দৃষ্ট হইতেছে, অন্যানা" প্রদেশ স্থ 

ঈভরভববীয়ি উসলাদিগের খআপেক্কায় মাজ্রাজ-্শ্রদেশাস্থু 

ভাঁরতব্ধী় টসন্াদিগের মধো অধিক মৃড়া-ঘটনণ হ্সঃ 
অথচ তত্রস্থ ইযুরোপীয় ইসনাদিগের মধ্যে অনা নছ” 

গুদেশছ্ছ ইয়ুরোপীয়. সৈন্যদিগের অপেক্ষার অণ্প মৃতু 
'খটিয়াছে, ইাঁর কারণ কি? পূর্বোক্ত সাঁইকুস সাহেহ 
এ বিষয়ের যেরূপ সুন্দর সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তঁছ। 

পাঠ করিয়া দেখিলে, সকলেই সঙ্গত নেধ করিবেন 

ভার সন্দেছ নাঁই। বোশ্বাই-প্রদেশস্থ, ভাঁরতবষীয় 
উসন্যদিগের' আট ভাগের ছয় ভাঁগ হিন্দু: বিশেষতঃ 

সযুদঁয়ের অর্ধেক অপেক্ষাঁও অধিক লোঁক হিন্দুস্থাঁনী | 

ইচ্ছাঁরী মদ্য মাংস ব্যবহার করে না, গোধুমীদি শসা 
ভোজন করিয় থাকে । বাঙ্গালা-গ্রদেশস্থ ভঁরতবর্ষীষ 

হা অধিকাংশ যে স্রাপান ও আমিষভক্ষণ 

এ রে 9, 8)1170981 নি 10) 6106 23571567009 01 ৪৮০. 

01810201119 (01101009), 900 ৫00)01090 100 0৩738 1 

80315, 0০ ডি 0 9000০৮ 00] 005 36699 0 1007 

170, 80209856 151009008-01509017১8510079783509 
200০826075২ 2 3, 5% ৃ ৰ 
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করে নী, ইছা গুসিদ্ধই আছে । অতএব, এই উভয় 

গ্রদ্েশীয় ভাঁরতবধাঁয় উসন্যের মধ্যে বদর বৎসর অপে- 
ক্ষত অপ্প ব্যক্তি মৃত্যুমুখে পতিভ হয় । কিন্তু মান্দা জ- 

প্রদেশীর ভারতবধী় সৈন্যের বিষয় অম্পূর্ণ বিপরীত | 
তথথাকায় অশ্বারড়ু সৈনাদিগের সাঁত ভাঁগের প্রায় স্পর 
ভাগ মৌসলমান্ম এবং এক ভাগ মণত্র-স্ছিম্দু, আর পদ- 

তিকদিগেরও প্রায় অর্দেক অথব1 হা ভাগের এক ভাগ 
মোঁসলমান 1 বিশেষতঃ, এ সমন্ত হিন্দ উসন্যের মধ্যে ও 
অনেক ইতর.লোঁক আছে, তাঁছাঁর। ভদ্র লোঁকদিগের 

, ল্যায় খাদ্যাখাদ্য বিচার না করিয়া, মদ্য মাংস বাবস্থা 

করিক্সা থাকে 1 অতএব মীন্দ্রজ-্প্রদেশীয় ভাঁরত- 

বয় ইদন্যদিগের অধিকাঁংশে ইয়ুরৌপীয় দৈনা- 

দিশের ন্যায় মদ্য পান ও আমিষ ভক্ষণ করে এবহ 

এই নিমিত্তই তাহাদের মধ্যে অধিক মৃত্যু ঘটন 
হইয়ী থাকে | আর তত্রস্থ ইনরোপীয় সৈনাদিগের 
মধ্যে ষে অপেক্ষাক্ত অপ্প ব্যক্তির মৃত্যু ঘটে, তাহার? 

এইরূপ হেতু নির্দেশ করণ হুইয়াঁছে। বাক্গাঁলা- প্রদে - 
শীয় ইয়ুরেশপপীয় উসন্যেরা যে রমমণমক মদির! পাঁন্ 
করিয়া থাকে, তাহ? অত্যন্ত উ-প্র ৪ সমধিক অনিষ্টকারী, 
কিন্ত মাত্রাঁজ-প্রদেশীয় ইয়ুরোপীয় ঈৈন্যেরা! পেট্টি ও 
এরাক লাঁঘে যে মদ্য ব্যবস্থণার করে, তাহ। তদনুরূপ 

অপকারী নহে । এই নিমিত্ব মাজা অপেক্ষা বাক্গাঁল- 

প্রদেশচ্ছ ইয়ুরোপীয় টৈপনাদিগের মধ্যে অধিক ব্যক্তি 

বখসর বখনর কালগ্রাদে গদ্িত ছয় । আর বোন্বাই- 
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প্রদেশীয় ইয়রোপীয় দৈলোরা যে মিরা পান করে, 
ভা? রম অপেক্ষ! ভাল, কিন্তু এরাক অপেক্ষায় অনিহট- 

কারী; তদচগুলারে যোল্বাই প্রদেশে বাঙ্গালা অপেক্ষাষ 

অপ্প ও মাক্াজ অপেক্ষা অধিক সৈন্য বর্ষে বর্ষে 

সৃতা্যুখে প্রবেশ করে। তন্তিন্বণ মীন্দাজ-প্রদেশস্থ 
৮৪ শ্রেণী-ভুক্ত পদাতিক উন্যদল সুর্রাপান বিষয়ে 
অন্যান্য সকল ট্দনা অপেক্ষার সাবধান, এ কারণ 

তথাকাঁর অন্যান্য নৈনাদিগের অপেক্ষা সুস্থ, দীর্ঘ- 
জীবী, ও শশন্ত-স্বভাঁব। এই সুন্দর মীমাংসা কাহার 
ন1 মনোগিত হইকেটে এবং কোন্ ব্যক্তি লা ম্থীকাঁর 
করিয়! লইবেন ঞ%? 

শীতপ্রপান জর্মনি দেশের উসন্যদিগের বিষয়েও 

এইপ্রকাঁর প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে । সুরাপান 

শারীরিক-ন্বাস্থাসাপন-পক্ষে হিতকারী কি অহিতক্াঁর" 
ই] নিরূপণ করিবার নিমিত্ত, থাকার রাঁজ-পুকবের! 

কণতপয় ইসনাদলকে সুরাপাঁন করিতে নিষেধ করিয়' 

কতক দিন পরে দেখিলেন, অন্যানা টসন্যদিগেত 

অপেক্ষায় তাহাদের মধ্যে রোগ ও মৃতার বিস্তর স্রাঙ্গ 

হইয়াছে । সুরাভাগীদিগের মন্যে গড়ে যত ব্যক্তি 

পাণ-ত্যাগ হয়, সুর।পারীদিগের মধ্যে তাহার দ্বিগুণ 

লোক কাঁল-প্রাসে প্রবেশ করিতে ; লাগিল 11 
ক সলাত হত কি? আপা পা শা পম পচ আকা বা ০ উপ ০০8 পাপ “পাপ রথ লা পা 

» 0010108৪ [১০৮16ষ4) বব সসুষ্থা, [01৮ £8-53 
প-11)6 80081)00 ]7009290009 রি » ০.৯, 

0. 185. | 
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ভূতীয়তঃ ।“কেছ কেহ. কছেম, অপরিমিত মন্দির 
পাঁন শরীরের পক্ষে অনিষ্টকর হইলেও হইতে পারে 
কিন্ত অন্প পরিমাণে পান করিলে শরীর ও মন সুস্থ 
থাকে ।, কিন্ত তাহাদের. এ অভিপ্রায়ও যুক্তিসিদ্ধ কোঁধ 

হয় ন4| অপ্প পর্িষাঁণেই হউক, আর অধিক পরি” 
মাঁণেই হউক, বিষ পাঁন করিলে তাঁছণর ফল অবশাই 
ফলে; তবে শীতে আর,বিলন্কে এই মাত্র বিশেষ 1 মদদ” 

পন আঁরভ্ত করিলে ঘষে শরীরের জীবনী শান্তি সমুদা 
ক্রমে ক্রমে ভ্রীস হইয়া মদ্দিরার বশীভূত হইতে হু, 

পুর্বে্ব ইহ! লিখিত হইয়াছে, এবং কটারিমিত-ম্দ্াাপাী- 

রাও যে অপেক্ষাকত ভুর্বস্ত ও পাঁপাসক্ত হয়, ভাহাঁগু 
প্রতিপন্ন হইয়াছে । অনধিক মদাপাঁনি করিলেও পাক" 

স্থলী, যকত, মৃত্রাঁশয় প্রভৃতির শক্তি অতিমাত্র উত্তে- 

পূজিত হয় । কিন্তু যে সকল শীরীরিক শক্তি অঙ্থরস্থ 

সমধিক উত্তেজিত হইতৈ থাঁকে, তাহা? ক্রমে ক্রমে 

স্দীণ ও রোগ-গ্রস্ত হইয়া আইসে। তখন পাকস্থলী 

স্ররাভিবিক্ক নখ হইলে আর অন্ন পরিপাক করিতে 

পারে না, এবং যষ্কঙ। মৃদ্রাশয় ও অন্যান্য অঙ্গ আহ” 

শযক মত স্ব ত্য কার্ধ্য সম্পাদন করিতে সমর্থ হয় ন1। 

এই রূপে, তৎ্সমুদায় ক্রমে দ্রমে বিশৃঙ্খল ও সর্ব শরীর 

কপ হইয়া পরমায়ু হাঁ করিয়! ফেলে ). অতএব, ল- 

ধিক মদিরাঁপাঁন অভ্যাস করিলে ষদিও ততক্ষণ 

'ভ্াু এতিফল উপক্কিত, না হয়, কিন্তু কাল বিলম্বে 
একার সমুদায় শান্তি এরীপ্ত হইতে হয়| ..যেঠবন- 
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কালের পাপের কল বন্ধকাঁলে ভোগ করিতে হয় । 

কর্ণেল সাইফস লাঁছেব পরিমিত সুরাপাঙ্গেরও প্রতি- 

পক্ষে, বেপ্রকার প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছ্ছেন। ভাঁহ। 
সম্যক আদরণীয়। তিনি পরিমিতপায়ী, অপরিমিত" 
পায়ী, অমদাপারী এই ত্রিবিধ টসন্যের মৃত্যু-বত্বাস্ত 
সংগ্রহ. করিয়! ইছণ অপ্রমাঁণ করিয়াছেন” যে তাঁহাদের 
মধ্যে প্রতিৰগসর গড়ে ফুত জমন্রাপাস্বী ব্যক্তির মৃতু 

হটন। হয়, তাহার প্রায় দ্বিগুণ পরিমিতপাঁয়ী ও চতু গু 
অপরিমিতপাঁয়ী ব্যক্তি ব২সর বদর কাঁল-গ্রামে পতিত 
হইয়া থাকে ক্*ঈ। আর চিকিৎসকেরা বিবেচন1 করিয়া 
দেখিয়াছেন যে, যে সমস্ত ব্যক্তি আরাপানে বিরত, 

তাহার! আহত ও পীড়িত হইলে'.ষেমন শীত আরোগ্য 
লাভ করিতে পারে, মদ্যপায়ী রাক্কির! সেরূপ কখনই 
পশরে না। ভূমগুল-প্রদক্ষিণকরী কুক সাহেব এবহ, 

তাহার সমভিব্যান্থারিগণ যগ্কলে নব-জীলও দ্বীপে 

উপনীত হুইয়ছিলেন, তখন তত্রস্থ লোকের অত্যন্ত 

সুস্থ ও প্রফুল্প-চিত্ত ছিল। তাহাদের কোঁন অঙ্গ বা 
সাত হইলে, বিন! ওবধ-প্রয়োখেই তাছাঁর প্রতীকার 
হুইত। £ তৎকাল পর্যন্তও সুরাঁরূপ বিষম বিষ পানে 

তাহাদের 'আঁমেদ উপস্থিত হয় নাই 1% ফলতঃ এ 

বিষয়ের ছুই এক প্রমাণ কি, সহআ সহজ ইয়ুরোপীয় 

পপ লো পিসী পা পাশার পা শী পাপী ৮০০ লাশ পপ শসা আল পাপা ০৮ ০ পাজপপীপা স প শিপসপ পপ এ আপা পপি পদিত ৮০5৯ 

রর ০ 08158 €0078020 4৯0% 0৫969. 01 (16 220 ৭০০ 

₹67206 1851. 
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চিকিৎসক 'সুরপাঁনের প্রতিম্েধপক্ষে য়ে পরম-আছ্োর 

দিগ্রায় ব্যক্ত করিয়ঃছেন, ভাঁহা এই-প্রস্তাঘের এ 

ভাগে ম্বতঙ্থ্র প্রকাশ করা মাইনে 1. 

চতুর্ঘতঃ 1. কেছছছ কেছ কছ্ছেন, সুরাপান করিলে 

শারীরিক গু মানসিক শক্তি বদ্ধ হই! অধিক পরিশ্রম 
করিতে সমর্থ হওয়া যায়ঃ অতএব, প্রতিদিন কিঞ্চিত 

কিখিঃৎ জুরাপাঙ্গ কর্তরয । শখরীরবিধানবেন্তা] ও রস 

কুলসবিদা1-বিশারদ পণ্ডিভেরা পরীক্ষা, করিয়1, দেখিয়।- 
সেন, যে যে পদার্থ দ্বার শরীরে বলাঁধান ছয়, সুরার 
সার * ভাগে'তাহার কিছুই লাই,। তবে কোঁন কোন 
সুরার সহিত অন্প পরিমূশণে মিশ্রিত থাঁকে বষ্টে, কিন্ত 

তাঁা1 জুব্রা! কূপ সাহ্ঘাতিক গরলের ' সহ্িত ভক্ষণ 

করিবার প্রয়োজন কি? গোঁধুম মস্রিকাদি প্রসিদ্ধ 
পুর্টিকর দ্রব্যে ভাই? যুথেষ্ট অধছে, তঙ্সমুদায় ভোজন 
করলেই বলিষ্ঠ ও কৃর্মিত হওয়1 যাঁয়। যদিও অল্প 

পরিমাঁণে ম্দিরা পাঁন করিলে শরীরস্ছ রক্ত- প্রবাহ 
গ্রবকা ছইয়ঠ, বলস্সাধ্য কার্যা করিতে সমর্থ হওয়ায়, 

কিন্ত রক্তের দে তেজ অবিলগ্বে হ্রাস হইয়া পুর্ধনীপেক্ষ! 
খর 

০৯৬ পা পবন ক পন পবা পরব অনীশ াসপা সপখাত সালা পাপ সপন্াশিশ পিএ পারনি পািপ্পপপণ 

৯ ফুকলগ্রকার স্টরাঁতে জ্জ্রাসার নামে আক জামক্রী 
গে, ভাহাতেই আরাপায়ীদিশকে অভ. কর 1 রহ হাতি, 

জিন প্রভৃতি, এষ, সক্গল মদে তাহা আগ্নিক আছেঃ, তাকাই 

অগ্নিক িষ্টীকারী, আর সেরি, বিয়ুর প্রহৃতি ঘে দনস্থ্ 
টি? স্পা আছে, ভা্কা তত অনিকটকাঁরী নহে । কিন্ত 

ইযিজাহীর সদ্যই ক্রাহিতকারী উঁহার'ন্দেহ নাঁই। 
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দুর্বল ও অবসয় হইয়া পণ্ডিত হগ্1 একারণ, দা" 

পাক্সীর। অশদ্যপাযীদিগের ন্যাঁয় ক্রগাগত জধিক কাল 
বাখপিয় পারিশ্রয.করিভে। সমর্থ, নছে। যাহারা মদ 

পানে নিত, ঘরহাঁরা গড়ে যত পরিশ্রাম করিতে পণরে, 

সুরাপায়ীর! তত কখনই পারে ন। ডাক্তর কাপেন্টর”' 
ভূবন-বিখ্যাঁতি বেঞীশিল, ফাঙ্কলির্ন, ও. ডাঁক্তর ফার্বেস 

এ্রভৃত্তি কিপয় সন্বিদ্যাশালী? ঘছ-পরিশ্রমী ব্যক্তির 

প্রসঙ্গ উদ্ধীপন করিয়া লিখ্বরাছেন, উীাঁর? মদ্যপান 
করিতেন না, অথচ আপনাদের লুবাঁপায়ী সহযোশী- 
দিগের অপেক্ষা অধিক পরিআম করিতে পারিভেন। 

কাঁ্সটান্টিনোঁপল -নঘক প্রসিদ্ধ নগরের শ্রমেোঁপজীবী 
লোঁফের1 অুরাপখন করে. না,' অথচ তাঙ্ছাদের বল ও 

পরিশ্রম দেখিয়া লেকে বিশ্ময়াপন্ হয়। ভথাঁকাঁর 

ভাঁরবাহকেরা! ইংলগুদেশীয় মদ্যপাঁয়ী ভারবাছকদিগের, 
অপেক্ষায় গুরুতর ভার বন করিতে পারে । এক্ষণে 

আর্শমেরিকাঁ-এরদেশীয় অনেকাঁনেক বণিকৃপোঁতের অধ্য- 

ক্ষেরা মাল্লাদিশের  যদিরাপান নিবারণ করাতে 
তাঁরা ইংলগুায় মদিরাঁসক্ত মাল্লাদিগের অপেক্ষায়" 
উত্তম পে আপন. আপন কার্যত নির্ধাছ করিয়। থাকে । 
লীড্ষ-নামক' চ্ছানের ২৪ জন বন্ছু-পরিজামী শ্রমোপ- 
জীব লোক একত্র হইয়া ভাক্তর কার্পেন্টগ্ুকে এইকপ 
পত্র লিখিয়াঁছিল ঘে “ আঁময়! পুর্ব পরিমিত রূপ 
বদির পান. করিতাঁম,.পরে তাহা হুইভে একেবারে, 
নিরত্বই হইয়াছি | ইহাতে, আমরা পূর্বাপেক্ষা ধন্ছন্দে 
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ও এ্রসন্ধ খত আপন আপন কর্থ করিতে পারি” এবহ 

বোধকরি, আঁষাদের শ্রভুরাঙি আঁমীদের বর্ম দেখিয়া 

পূর্র্বাপেক্ষা অধিক পরিতোষ প্রণপ্ত হন । আঁর আঁমা- 
দের শারীরিক স্বাস্থা ও বৈষয়িক অবস্থারশ অনেক 

'উন্নন্তি ছইয়াছে।” কার্েন্টর সাঁছেব শ্রম-সামরথ্য-বিষয়ে 
সুবাপর্ণনের ফলাঁকল দিবেচনা করিয়া! লিখিয়াছেল, ষে 
ষেস্ছলে পরীক্ষা করিয়। দেখ? শিয়াছে, ভাঙাতে অমদা- 
পাঁয়ী ব্যক্তির যে মদ্যপীয়ীদিশের অপেক্ষায় অধিক 
কল ব্যাঁপিয়া অধিক পরিশ্রম করিতে পারে ইছাই 
সপ্রর্ধীণ হইয়াছে 1 অতএব। স্বাঁপান, শ্রম-সামর্থা 

€ বলোহপত্তির প্রতিফল বিন কদীপি অনুকূল নহে! 

পুর্টিকর দ্রব্য ভক্ষণ করিলে ঘে বল উৎপন্ন স্থা়, তাহাই 
যথার্থ বল, তাহাই স্থায়ী, তদ্দারাই ভ্রমাগ্তত অধিক 

ক্ষগ ব্যাপিয়া পরিশ্রম করিতে সমর্থ ইয়া যায় গ্গ। 
শরীরের সহিত মনের'যেরপ অতি ইনকটয বন্স্ধ, 
তাছাতে যে বিষয় শারীরিক পরিশ্রমের পক্ষে অপকারী, 

তা মানসিক পরিশ্রমের পক্ষে অপকারী হইবে 

ধান্দেহ কি? মদিরণ ব্যবহার করিবার কিছু কাঁল পরেই 
বে অত্যন্ত অবসাদ উপস্থিত হয়, ইচছণ,অনেকেরই বিদিত 
আছে । যািও পাদ করিবামাত্র কোন কোন মলোরত্তি 
অন্ভিষাত্র িাজিগারিনাজিরিতী রসনণ হইভে ছুই 

রি ৫ ৬ 20৭ 6৭৪ 0 8100০) $108001৮ না ফা. 8, 
(১১০০ 185০, 898-124. * | 



আরশপর্ন ১৯৩ 

শুক অভ্ভযুত্বম রূস-গর্ড সুমধুর কবিভ। উৎপন্ন হইতে পারে; 
কিন্ত অহরহ নদ ব্যবস্থার করিলে মনের তেজ ক্রমশঃ 

হ্বাস-ছুইয় আইসে । বিশেষভ$, মানব-জাতির প্রধণন 
খথ যে বিচারশক্কি, মদ্য-পান দ্বার ভাছার হাঁদ ব্যভি- 

রেরে কখনই বুদ্ধি ছয় না। আর লুরাঁপাঁন 1 করিয়! 
যে প্রগাঁড়জপ মানপিক পরিশ্রম কর। যাঁর, বিদা-বিষয়ে, 
বিখ্যাত প্রধান প্রধান* ব্যক্তি, ভাঁছার দৃ্টান্ত-স্ছল ॥ 
অলামান্যাস্ধীশক্কি সম্পন্ন ভুবন-বিখ্যাঁভ দিউটন সাহেব 

তাত্রকুট ভিন্ন অন্য কোন মাদক দ্রব্য বাবার করিতেন 

ন1। বিদ্যাঁবিষয়ে বিপুজ-যশস্বী বপ্টেয়র , ফন্টেলেল ও 
ভিমস্ফিনিস, ছেলর ও হুব্জ নামক পণ্ডিতের মদাপালে 

রভ ছিলেন মল! | বিবিধ-বিদ্যা-বিশারদ ডাক্তর্ 

জাঁন্সন জীবনের €শষ ভাগে চা অপেক্ষায় উঞ্জতরু 

কোন বস্তু ভক্ষণ করিভেপ না মনো বিজ্ঞান-বিশার্ 

লাক সাহেব যেপ্রকার প্রগাড় মাসিক পরিশ্রমে প্ররত্ 

স্থিলেন। তাহা প্রসিদ্ধ 'আছে। তিনি সচরাচর বারি, 
বাত্তিরেকে অন্য কোল পেয় আরব্য পান করিভেন লা, 

এৰং স্বয়ং এইরূপ বিশ্েচন1 করিতেন, আমি মদিরখ- 
গানে" বির্ভ প্থাকাঁতেই দীর্ঘায়ু প্রাণ হুইয়াছি ( 
'াকর কার্পেস্টর স্বগরণীত সুক্সরাপানশরিষয়ক পুষ্তকে 

লিখিয়াঁছেন,। * পুরে আমি মধো মধ্যে অগ্প পরিমাণে 
মদ্যপান করিতাম” পরে ইহা অনিষ্কর বিবেচনা 
করিয়া! পরিত্যাগ করিয়াছি |. ভদবধি . আমি .ষযত 

দানমিক পরিশ্রম করিয়া আদলিভেছি। জশাবদ্ছিন্ে এত 

১৭ 



৯৪ পরিশিষ্ট 

আার কখনই পারি মাই! বিশেষতঃ এখন পরিশ্রম 
করেতে পুর্ধের মত ক্লেশ বোধ ছয় না, এবং পুর্বে 
মঞ্চে মধ্যে ধেপ্রকার অবসাদ উপস্থিত হুইত তাস্ছারও 

বিস্তর লাঘব ছউয়াছে 1” 

ভআতএব সুক্রাপাল শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমের 

অনুকূল হওয়! দুরে থাকুক, সম্পৃণ প্রতিকূল | 

প্ঞ্চমতঃ 1 ফেছ কেক বহিয়া থাকেন, লুক্লাপান 

দ্বার শরীরের শীত নিবারণ ও 'উঞ্ণত1 সাধন হয়, 
অতএব শীতকালে ও শীভঙল দেশে স্বরাপান কর 

রুত্ব্য। কিন্ত রসায়ন ও শারীরবিধান বিদ্যা বিশারদ 

পশুতের। নিরূপণ করিয়াছেন, দ্বত, তৈলাদি ঘে সমন্ত 
দন্ত্রতে কার্বন ও হয়দ্রেজস নামক পদার্থ আছে, 

'ত্সমুদায ছারা শরীরের উষ্ণতা -সাঁধন হইয়া থাকে । 
সদিরীতেও তাহা বথেউ আঁছে, জুতরাহ তলার! 
€দেছের উত্তাপ উৎপত্থ ছইতে পারে তাছার সন্দেহ 
লি ।কিন্তযখন অন্যান্য দ্রব্য আর করিলে সেই 
কার্য; লিদ্ধ ছয়, তখন'সুরাপান করিয়া আয়ুপক্ষর় এবং 
জ্বল ও ধর্ম নাশ করিবার প্রীরীজন কি? বিশেষতঃ, 
রসায়নবিদ্যাঁয় ঝুুৎপন্ধসকেশরী প্রসিদ্ধ পপ্ডিত, গ্রেট ও 
লিরোট সাহেবের পরীক্ষা করিয়া জেখিয়াস্ছেদ, যতক্ষপ 
শরীরষ্ছ শোণিত-প্রবাছের- সহিত মিরা মিশ্রিত 

ধিং খা বাজি 

সপ পিজা এপ শশত ১ 
পবন 

ক 4780 200 87056 +06-4700150180. মি 1. 7, 

ও 050৮৪7 1859, ৮১, 12892, ৃ 



সুরাপ্ান । ১৯৫ 

খিক, ততক্ষণ শরীরস্থ আন্যান্য দাছ্য পার্থ রীতিমজ। 
ঈদ্ধী হয় না, এবং রক্তও পরিঙ্মৃত হুয়.না1। অতএব, 

বহকালে' অনান্য দাছ পদার্থ দেহ মধ্যে প্রবিষ্ট থাকে, 

ভখন সুরাপান উষ্ণতা-সাধন-বিষয়ে কৌঁন ক্রমেই 
উপকারী নহে, প্রভূত সর্্বতোঁভাবেই অপকারী ক্ষ । 

শীতকালে হিন্দৃস্থানে এতদ্দেশ অপেক্ষায় অধিক: 
শীত হইয়া থাকে, কিন্তু তত্রত্য লোকদিগকে শীত- 
নিবারগার্থ সুরাপান করিতে হয় না। শীত-প্রপান 

টখলগু দেশন্ছ বাইবেল খিষ্টীন নামক খিক্টান- 
সম্প্রদায়ী লোঁকের স্ুরাপান ন1 করিয়] স্বস্থ শরীরে 
কাল ঘাপন করিতেছে । ভূমগুলের মধ্যে ষে সমস্ত 
হিমারত জনপদ সর্বাপেক্ষা শীতল, তথাকাঁর লোপে, 
মদ্য পান লা করিয়া! অক্েশে শীত নিবারণ করে ॥ 
কেনেড়! ও আ্রীনলগু অত্যন্ত শীত প্রধান দেশ, কিন্ছ 

তত্রত্য লোকদিগকে শীত নিবারণার্থ শরাপাল, 

অবলম্বন করিতে হয় ন1, অথচ তাহাদের শীত-সহিকুতা « 
শক্তি স্মরণ করিলে বিল্ময়াঁপন্ন.হুইতে হয়। কান্ডতেন 

পেরি তঙ্এদেশে শিয়া দেখিয়াছিলেন, যভ শীত 

হুইলে জল জমিতে+আ রস্ত হয়, তদরপেক্ষায় ৭২ তাপাংশ 
হ্যুন 1 প্রমাণ শীতের নময়ে এস্কইমাঁক্ল- জাতীয় এক 
ক সা চিপ ০৬০৫৬০৮ নএ কাসপলস পিপাঠ৮ উজ সে সাপ পরী » পা সাত সপ পা পপ পাপন সক্পএকষমধা (এশা 

* [050 2500. 47909 ০ 41909150110 1190: ৰা ঘা. 13. 
€5271061767) 1820, 0. 143. 

+ তেজ ছার। বস্তার বিস্তার বৃদ্ধি হয় ইহ! জ্ঞান কুইন 
গঙ্িতেরা বায়, ও আর খর পদার্থের উষ্ণতা, পরিমাপার্ে 



১৯৬ পরিশিষ্ট । 

স্ত্রী বক্ষঃস্থলের বস্ত্র উদঘাটন করিয়া স্বীয় শিশুকে 
ভন্যপাঁন করাইতেছিল | ডাঁক্তর কিঙ্গ ও সরু, জ, 
(র্চাড সন. সাছেব সুষেক এদেশে, এবহ ভাঁক্তর হুকর, 
সাহেব, সর? জ, রস, সাছেবের সমভিব্যাঙ্থারে কুমেক 

প্রদেশে গমন ুরব্ক পরীক্ষণ করিয়া দেখিয়াছেন, এ 
সকল শীত-প্রধান জনপদে সু্লাপান করিলে, শীত- 

সহিষ্কুতা-শক্কির হাস রাতিরেকে কদাপি বদ্ধি ছয় ন।। 
১৩১৯ খিষ্টীব্দে ৬ দন লোক এক খান ডেনিশ. জাহাজ, 

আরোহণ করিয়া হুড্সন, ৰে নামক প্রসিদ্ধ শীত-প্রহান 
০৯৮ পাপা পপ লা” ০০ কী পা জপ প্র জপ পা ক পাক, ৬১ আপ পি শা পপ ০ সপীাপপাক্পাশ শা পিপি ও কিস | ০০ 

ভাঁগমান নাষে এক যন্ছ প্রজ্কৃত করিয়াছেন । নানা দেশে 

লানাঞকার তাপমাঁন এচলিত আছে, তল্মধেত ইংলগু 

দেশে যেওকর ভাপমাঁন সচরাচর চলিত, তাহার 
"আকৃতি এইরূপ । এই তাঁপমান কেবল একটি | 
কাঁচের নল মাত্র। তাঁহার আধোভাঁগ কুণ্ডাকৃতি ; 
সেই কুতে পারা খাঁকে। ঘখন যত গ্রীষ্ম হয়) 
তখন এ পারা বিস্তুত হুইয়া তত উর্ধে উঠে । কথখন্, 

কত দুর উত্থিত হয় আহা নিশ্চিত জাঁনিবাঁর নিনিভ 
নলের পার্খে একাবধি ২১২, পর্য্যস্ত অঙ্ক সম্দায় 
বখাক্রমে অঙ্কিত থাকে । জল বত উত্তগু হইলে 

ফুটিয়া উঠে, তত উত্তপ্ত হইলে এ নলের পারা 
২১২, তঙ্ক পর্যন্ত উদিত 'হয়। এবং যণ্ত শীতল হইলে 

কমিতে আরজ হয়। তত শীতে এঁ পারা ৩২ অঙ্ক 
পর্য্যস্ত উঠিম্লা খাঁকে | জীবিতবাঁন্ মনুষ্যের রক্ত 
যত উষ্ণ, তভ উষ্ণ হইলে এঁ পাঁরা ৯৮ পর্য্স্ত উদ্থিত 
ভয় । এই সকল বিঘয় বীতিমত বজিতে হইলে এইরূপ 
বেলিতে হয়, যে জীবিত মনুহষ্যর রক্কের তাপাংশ 
“৯৮ ইত্তাদি 1 - 



1 রসি ও প্রত ৮:56 
রি শ শান «১১১ ঠ 

জুনে শীত স্তু ক্ষেপণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল 1. 
ভাঁহাঁর। সকলেই: উত্কট উৎকট মদ্য র্যবহার করিত, 
ইহাতে, বসন্ত খত আগমন না হুইতে হইতেই ৫৮ ৫৮ এ 
ক্রমে ভ্রুমে মৃতযু-মুখে পতিত ছইল । সেই স্থর্ণনে ২ 
মলা আর এক খাঁন জাহাজ আরোহণ কাল, 

তাঁহার! সেরূপ ন্রাঁপাঁন করিত না, এ কারণ তাঁহাদের 

মধ্যে কেবল ছুই জন মাত্রের প্রাণ-নাশ হয় ক্ষ । অতএব, 
শীতল প্রদেশেঞ্চলীত-নিবাঁরণার্থ সুরাপাঁন কর! কর্তব্য 
এই অশ্রদ্ধেয় অভিপ্রীয় কোন মতেই প্রামাণিক নম । 

কি শীত কি উপ্ণণ ফোঁন দেশের কোন লোকের মদ্যপান 
অভ্যাঁস করণ বিধেয় ন্থে। 

যষ্ঠতঃ। মদিরাপাঁন মন্ৃষ্যের অর্থনাশ'ও দারিদ্র 

দশা-প্রীপ্তির এক প্রধান কারণ হইয়া উঠিক্মাছে । মদা- 
পাঁয়ীদিগের মধ্যে ধনশালী বাক্তির] উত্তমোভম বু- 
মূল্য মদ্দিরা ক্রয় করিয়া দিন দিন নির্ধন হুইতে, থাকেন, 

এবং অপরাঁপর লোকে সুরা রূপ প্রখর বিষ ক্ররা্থে 

উপশর্জজিত অর্থ নষ্ট করিয়! আঁপনার.ও আপন পরি” 
বারের অত্যন্ত ধন-কষ্ট ও দকণ ছুর্দশ1 উৎপাঁদন করে। 
এক জন খ্রন্থকর্তী গণনা! করিয়া লিখিয়াছেন, ইংলগু, 
কট, লণ্ড ও আয নিবাসীদিগের মদিনা ভ্রয়ার্খে' বর্ষে 
বরে ৬৫। 9০৪ 999৫ পায়যন্টি কোটি টাকা ব্যয় হইয়া থাঁকে / 
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তথাঁকাঁর সমুদয় রাজস্ব অপেক্ষায়, অর্থাৎ সৈন্য, রণ» 
ভরি, শান্তিরক্ষা, বিচাঁর-সাধন, বাঁজকীয় খণের বৃদ্ধি 

প্রদান, পরজাদিগের খিদ্যা-শিক্ষা প্রভৃতি সমুদয় ব্াঁপণর 
অম্পাঁদনার৫থ যত ধন. ব্যয় হয় তদপেক্ষায় অধিক অর্থ 
মদ্দিরা রূপ প্রথর গরল গলাধংকরণ করণাঁর্থ নষ্ট হইয় 

থাকে ক্ষ | ভাঁরভবর্ষেও মদ্যাঁদি মাদক দ্রব্য আহরণার্থে 
৫ বিপুল অর্থ নষ্ট ছইয় থার্ঠক, তাহা! কাঁছাঁর 'অবিদিত 
আছে? এতদ্দেখীয় লোকেরা সহজেই ঞরনি্ঘন, তাহাতে 
আবার নাঁনাপ্রকাঁর অনর্থক বিষয়ে অর্থ বায় কদ্ধিয়! 
দিন দ্রিন আপনাদের দৈন্য-দশ বদ্ধি করিতেছেন । 

সই প্রভুত ধন-রাশি লোকের নুখ সচ্ছন্দত বন্ধ, জ্ঞান 
ও ধর্ম প্রচার, এবং স্বদেশের এভেপন্বতি সম্পীদনাে 
ব্যয় হইলে, .পূৃখিবীর কতই ্রীর্দ্ধি হয়? প্রতুযুত, থে 
অশেষ-্অনিষ্টকর বিষয়ে তা! ন্ট হইয়া থাঁকে, 
দীরোগ শরীরে রোগাশ্রয়। সধব1 জ্্রীর বৈধব্য দশ. 

অপোগণ্ড বালকের পিতৃ-মাভৃ-বিষোগ। সুশীল ব্যক্তির 
ছু-শীলতা-প্রাপ্তি, অর্থনাশ ও মনতাস এই ০০১ 
তাহার প্রত্যক্ষ প্রতিফল । 

 সম্তমতঃ 1 জল, দুগ্ধ প্রভৃতি পানীয় বস্তুর ন্যায় 
'শ্বরাপান অভ্যাস কর) যে কোন রূপেই শ্রেশ্ক্কর নহে, 
তাহা এক প্রকার ্রতিপন্থ হুইল । .তবে যেমন অন্যান্য 

বি কখন কখন ওষধ স্বরূপে ব্যবহৃত হই! থাকে, 
এ পা বিপাক নিট 

্ “শনি পৃ 055 19১০১102)০, 7১:84, 



আরপান্। ১৯৪ 

সেইরূপ শ্ছল+বিশেৰে ও যোগ-বিশেষে নবরা রূপ মহা” 
বিষও ব্যবন্ধত হইতে পারে 1 কিন্ত কোন বিচক্ষণ 

চিকিৎসকের ব্যবস্থা! ব্যতিরেকে ত হা ব্যবহ্থাত ফর? 

কোঁন মতেই উচিত নছে। 
' অতএব, স্বরাঁপান অশৈষ-দোঁষাঁকর বিষম ঘিগহিতি 

কর্মাঞ্চ। পাঁপ, তাপ, রোগ, দারিদ্র্য ও অকাঁল-মৃত্যু 

ইচ্ছার প্রত্যক্ষ প্রতিফল । *এই মহাঁপাঁপের অনুষ্ঠান 
কর। পাপ, তৎ্সহক্রান্ত ব্ববসাঁষ অবলম্বন করা পাপ, 

ও তাহাতে উৎসাহ দেওয়াও পাঁপ। এই প্রবল পাঁপ 

এতর্দেেশে প্রবেশ পুর্রবক অহরহ, অশেষ অনিষ্টের উৎ- 

পন্তি করিতেছে! এক্ষণে যে নকল কারণে এ দেশের 

ভয়ঙ্কর ছুঃখ" প্রবাহ ক্রমাণত বলবৎ রহিয়াছে, মশদক-+ 

সেবন তাঁহার এক প্রধান কাঁরণ। এতর্দেশস্থ পুর্ব্বতল 

বাক্তি সকল মাঁদক-ব্যবহাঁরে বিরত থাকিয় লুস্থ শরীরে 

দীর্ঘ কাঁল জীবিত থাকিতেন, কিন্ত অত্রতা অধুনাতন 
মন্থুষোরা চরস,, গাঁজা, মদ্য, অহিফেণ প্রভৃতি বু" 

প্রধার মাদক ্যবদ্ণার করত শরীর ও মনোর্ত্তি সমস্ত 

নিস্তেজ করিয়! রুমন ও অকর্্মণাপ্ছইয়া দিন দিলধস্বদেশের 

দাঁকণ দুরবস্থা! উৎপাদন করিতেছেন ( মহ্িমার্ণ 

রাঁজপুকষেরা, এই ছুন্তি দমন: কর] দূরে থাকুক, অর্থ- 
4০০ ১ 

৯০, ৮5 পল সক ০ লি ২ ০ পাপন লও পপপলশাপাপপশ পপাপিপপপিলা পি পাশপা৮৯ শি 

প 

* এ প্রতাঁষে ফেব আুরাপানের ধৈছয় লিখিত হইল 
কিস্ত পাঠকাবর্শ জাদিবেন, চরস, গাঁজা, অবিকেগ পরহথতি 

সমুদয় মাদক জবঃই অনিউকারীা . 



২৩০ পরিশিষ্ট | 

লোভের বশীভূত হইয়া ভদ্দিষয়ে' অবিরত উৎসাহই 
প্রদান করিতেছেন । ভাঁহীদিগের গরলময় আবশীতি- 
ত্র 'আমদিগৈর সর্বনশের হেতু হইয়া উঠিয়ীছে। 
নগরে নগরে গু গ্রামে গাদে মদ্দিরালয়ের সংখা ভ্রম 

গত বদ্ধ হইয়া তদীয় কর সংগ্রহ দ্বারা রাঁজকোষ পদ্দি-' 
পৃদ্রিভ হইতে থাকে, ইহাই ভীঁহাদের মনোগত অভি-। 
প্রায়। এ নিমিত্ত ততসংক্রান্ত কর্মচারীরা উাক্ছাদিশের 
প্রয়পাঁত হইবার অভিলষে প্ৰ স্ব অধিকারের মধেো। 
মদ্িরাঁপাঁনে প্ররত্তি ও মদিরাঁলয় সংস্ছাপনে উৎসাঞ্ছি 

প্রদান করিগা থাকে ' ভারতবর্ষ পাঁপানলে দগ্ধ ঘউক, 
দারিদ্র রূপ দারুণ রোগে আক্রান্ত হইয়! উচ্ছিন্ন 
যাঁউক, 'অকর্মণা ও বিচলিত চিত্ত হইয়া প্রজা-কুল 

নির্মল হউক, কিছুতেই ভাঙার ক্ষতি বদ্ধি বোধ করেন 

না । 'প্রজাবর্শের সখ সৌভাঁগ্যে জলাঞুলি দিয়াও 

কিছু অর্থ অংগ্র্ন করিভে পাঁরিলেই আপনাঁদিগকে 
চট্রিতার্থ জ্ঞান করেন । এ বিষয়ে 'আঁমেরিকাখণ্ডেন 

আধদ্রারণশভক্স-নিবাসী মস্থাঁশয় বাক্তিদিগের বারংবার 

সাঁধুবাদ *কর? কর্তা । “ভত্রস্থ বিদ্যা-বাবসাযী ধর্মমত 
ব্যবসারী, চিকিৎসা-ব্যবসারী ও অন্যান্য প্দেশন্ছিতৈষী 

মহাত্ার। ই 'সব্্-পাপশপ্রবর্তক সর্ব-নথখ-সংহারফ 

নহথাপাপক্জে বিষবছ পরিত্যাগ, করিতে ভপদেশ দিয়া. 

ছেল, .এএবং রাজ হইতে দুরীতুত করিবার নিথিত্ত 
এস চে করিয়। কত-কার্ধা হইয়াছেন । তথাকার, 
'সািিভিন্ধ্যক্কি পুরাঁপানকে অতি িষিদ্ধ খুক্কিতিকদ্ধ' 



গুরাপাণ 4 ৩৩ 

কর্ম জানিয় তাহাতে নিরত্ত হইয়াছেন, সহ সহশ্ 
স্থরাবাবসায়ী বণিবস্বীয় ব্যবসায় জনসমাজের জধর্স্দ- 

প্রয়োজক ও ভুঃখ-এ্রবদ্ধক বুঝিক়। স্বকীয় ক্ষতি স্বীকার 
করিয়াও অক্ষুব্ধ ও অসঙ্কচিভ দিতে পরিভ্যাঁধ করিয়া 
ছেন, এব&) যাঁছার1 ন্বেচ্ছ পুর্বক পরিত্যাগ, করিতে 
অগ্রসর ছয় নাই, ধর্ম-পরায়ণ বাজপুকষেন্ন। গ্রবল রাজ, 
শাসন দ্বার। তাঁহদিগকে চ্নিরত্ত করিয়াছেন *% । পুর্বে, 

তথায় ষে সমস্ত মহ্ছোৎসর উপলক্ষে মণ পরিমাণে মদিরা- 
ব্যয় হইতঃ এক্ষণে বিন্দুষত্র মদ্দা-বার না হুইর1 তাছ? 

স্চাক রূপে ও বিশুদ্ধ ভাঁবে সম্পন্ধ হইতেছে । কি শুভ 

দৃষ্টান্ত ! কেমন মহৎ কর্ম) তথাকাঁর এরধান এ্রধাঁন নগ- 
রের, শত শত প্রদেশের ও সহত্জ সহজ গ্রামের এক 

বাক্তিশ যে মদ্িরার ব্যবসায়ে অধিকারী নহে ইছ। 
ভাপেক্ষায় সুখের বিষয় আর কি আছে 

ভারতববায় রাঁজপুর্যদ্িগের অনেকানেক নিকষ 
প্রবৃত্তি অত্ন্ত প্রবল, এ নিমিত্ত তাঁহাদের. এরূপ 

শুভানুষ্ঠানে অনুরাগ জন্মে নাই। তাহার, অর্থকেই 

* মেইনন্নামঘক রাজ্য খণ্ডে এইরূপ রাজলিয়মঞ্জএ্চলিত 

হইলে পর, স্ুরাব্যবসাকীদিগের মধ্য্যে আনেকেই স্ব স্ব 

ব্যবসায় পরিতভাগ করিতেক 1 আর যাহারা অবিলশ্ষে 

তাঁহ।ভে নিবৃত্ত না হইল, শাঁভিরক্কপ্তয়হ তাঁহাদিগের অদিবা 
সমুদায় গ্রহণ করিয়া ভুমিতলে নিষ্প টির কতক ব! 
মাঁগর সজিলে বিসর্দন দিলেন । 

পঁ. 09702) 12079087009 88525860:0, 2০, 2, ১ 77 
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লর্ব-লেবনীয় পরম-পু'জলীয় পদার্থ জ্ঞান করিয়াছেন! 
কিন্তু যখন আঁমেরিকা-খণ্ডের অন্তঃপাভী সাধারণ- 

তক্ত্রের রাজপুকষেরা এপ্রকার পরম-কল্যাণকর' ধর্ম-পথ 

প্রদর্শন করিয়াছেন, তখন তীঁহাদের দৃষ্টান্তানুবত্ত 
হইয়া মে পথ অবলম্বন না করিলে, অতি অুুমের মধ্যে 

পণা হইতে হুয়। : 
রাঁজপুরুষেরা আবগারিস্দংক্তান্ত পাপি-পথ পরিষ্কৃত 

করিয়! দিয়াছেন এবং আমরাও তাহ ভবলম্বন করিয়া 

আপনাদের উচ্ছেদ-দশ সাধন করিতেছি । বিশেষতঃ 

এ বিষয়ে বাঙ্গাল! দেশের ছুর্ভীগ্যের আঁর পরিমীমণ 

নাই! এই মহাপাঁতক নিবারণার্থ ভারতবর্ষের দক্ষিণ 
খণ্ডে ভূরি ভুরি সভা সংস্থাপিত এবং অনেকানেক 
পুস্তক ও পত্রিকা প্রকাশিত হইতেছে । বোগ্াই, 
নালগিরি, কোইস্বেট্র, সাগর, 'পুনা, বেলশাঁম, করাচি, 

করঞ প্রভৃতি বৃতর গানে এই প্রকার সভা সংস্থাপিত 

হইয়াছে । ইতটপুর্রে এরূপ সমাচার "প্রাপ্ত হওয়া 
শিয়াছিল, ঘে দিংহল দ্বীপে এরূপ একাদশ জমাঁজ 

এবং গিশ্চিম প্রদেশেও এক সমাজ এতিচিভ আছে । 
আমরাঞ্এঞমন অধম ও অন্ুুংসাঁহী, যে এই সর্বনুখ্- 

সংহাঁরক জর্ব-পাঁপ-প্রবর্তীক মহাপাপ বিমোচনে 

তদনুযূপ কিছুমাত্র চে করি, নাঞ্।. এতদ্েশীয় 
তত এ পপ পিদাপপারিপশীপি পিক পি ৬ পা লিপি শি কাশী ছিপ পিপিপি শিপ ৯৯৬৬ তা পিপিপি এপ 

ঞ পুষে কতিপয় ইংরেজ এঁক্য হইয়া এখানে আরাপানের 
*আভিশব্য-নিবারপার্থে এক সভ] সংস্থাপন করিয়াছিলেন, 

এ, ড়া] কালক্রমে কালের হস্তে পতিত হইয়াছে । কিন্তু 



সরাঁপান। ২০৩ 

ক্তবিদয মদ্য-প্রিয় খুবক্সম্প্রদায়কে ধিক্কার দিতে 

হয়। তাঁহারা এই জঘন্য গরল গলাধঃকরণ পূর্ব্বক 
পাপন্পঙ্কে লুশ্ঠিত হুইয়। অনপনেয় কলঙ্কে কলস্কিত 
ছইতেছেন, এবং তদ্্ারা ব্যদেশের পাপ-শ্রবাহ্ন গ্রবন্ম 

করিয়া ছু'খ-পারাবার স্ফীত করিতেছেন । যে সমস্ত 

লভ্য জাতির দৃফটীন্তানুগত হইয়। ভার! এই মহাপাঁপে 

প্রবৃত্ত হইয়াছেন, ভীঁহাজদর ,যধোও প্রধান প্রধান 

জ্ঞান্"্সম্পন্ন ধর্্ম-পরায়ণ বিচক্ষণ ব্যক্তিরা স্বরাঁপান 
রূপ পাঁপ-পিশাচকে স্ব নব দেশ হইতে বহিষ্কৃত 

করিবার নিমিত্ত বাস্ত হুইয়াছেন। আঁষেরিকার বিষয় 
পূর্বেই লিখিত হুইয়াছে । সুইডেন রাঁজ্যের বর্তমান 
রাজা ও ভাহার পিতা এবং তত্রস্থ অন্য অন্যমান্য বাক্তির। 

লুরাঁপনের প্রতভিপক্ষে বিশিষ্ট রূপ বিদ্বেষ গ্রকাশ 
করিয়াছেন, এবং- ইয়ুরোপের অন্তঃপাঁতী অপরাপর 

অনেক স্থানে, বিশেবতঃ ক্কটলুর প্রায় গ্রতোক 
গ্রামে, তদর্থে সমাজ সকল সংস্থাঁপিদ্ত হুইয়াঁছে। 
এক্ষণে এই সমুদায় সমাদরণীয় শুভ দৃষ্টান্তের অনুগামী 
হুওয়। কি এতদ্দেশীয় সন্থিদ্যাশালী মহাশয়দিগের 

অতান্ত উচিত নহে? তীঁহাঁর চির কালই কি পান্না, 
০০৮০০ 40750859595 ভি 

স্পাই 

ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, শ্বী্টীন সিশনরিরা ও 
ভাঁরতবর্ষায় সম্ভার সভোর! কোম্পানির চার্টর ' পারিবর্ন 

উপলক্ষে ইংলশ্ডে যে আহবদন-গত্র , প্রেরণ, করিয়াছেন, 

তন্মঘ্্যে কোম্পান্সির..মমাদকব্যবলায়ে উৎসাহ-প্রদান-নির1+ 
করণার্থে প্রার্থন! করিয়] স্ধিবেচনা- 'সিদ্ধ কর্ম, করিয়াছেন । 



০৪. পরিশিষ। 

রূপ কুঘসিত রীতির দাসানুদাঁস হইয়া মোর আ্রোণ্ডে 

স্বদেশ প্লাবিত করিতে থাকিবেন ? তাহাদের মধ? 

অনেকে যে এই প্রৰল পাপের বশীভূত হইয়া লাম্পটা- 
দোষে লিপু রহিয়াছেন।? ইহা কাহার অবিদ্রিত আছে? 

এই বিষ-পূর্ণ বি্বাদ ফল ফলিত হইরাঁর নিমিত্ত কি 
উহাদের বিদ্যার্ক্ষ প্রগাঁড় তব সহকারে রোপিভ 

হইয়াছিল? পরম পুজনীক্স জনক জননীর কি এই 
নিমিতে ম্নেহাভিষিক্ত চিভে সব্ব প্রযত্তে বিপুল অর্থ" 

বায় স্বীকার করিয়া তাহাদিগকে বিদ্যালয়ে নিযুক্ত, 
করিয়। দিয়াছিলেন, যে তাহারা তথা হইতে এক 

মহাপাতক অভ্যান করিয়া আপনাকে ও আপন বংশকে 

অধর্-কুপে নিক্ষিপ্ত করিবেন এবং গতানুগতিক 
অশিক্ষিত বাক্তিদ্দিগের আদর্শ স্বরূপ হুইয়! স্বকীয় 

দৃষ্টান্ত বলে তান্ঘাদিগকে বিপথগাঁমা করিবেন ? 

তীারা বিদ্যালোক লাভ করিয়া অদমদ, বিবেচনায় 

দঘর্থ হুইয়াছেল। পালদোষে দোখী হইয়া আয়ুঃ-শেষ 

ও ধর্্-মবৃশ ছীর। উাছাদের পক্ষে লজ্জাকর ও ঘবপাকর । 
এখনও খন্দি তাহাদের চৈতন্য হইয়া পরম কারুগিফ 

পরজ্শরের শুভকর আজ্ঞা-পরিপালনে যত্ব ও শ্রদ্ধা! হয়, 
ভুগ্নাপি মন্গন। তথাপি তিনি ক্ষমা করিয়া রক্ষা করেন। 

5 ধরি, 
4 ছি, এ টিদ র্ 

* এক 

ঞ শ ল 
7৬ ১৫ গ 

নর ৪ 2 এ ১ রং 

৮11 চা ্ 

দন ন্ ॥ 
খু 1প& খ গ 

এ 

তু 

নত 3 (72. 2 3 
্ চল চসিক 

খাদ সু চি 

? রি £ স্টিকি ঘা 

ক ও হাটি তর শে ৪ রি 



সুয়াপালি বয়ে চিকিএসকদিগের 

, ব্যবস্থা 

পুর্ধরে লিখিত হইয়াছে, অহশ্ঘ সহত্র ইয়ুরোঁপীয় 
ভিকিওসক স্রাপালের পরতিমেধঞগক্ষে যে পরম শ্রদ্ধেয় 

অভিপ্রায় ব্যস্ত করিয়াছেন,, তাহা! পণ্চা প্রকাশ করা! 

ঘাঁইবে। তদযুসারে এই স্থলে তাঁহাদের অভিপ্রায় 
প্রকটিত হইতেছে । ইংলগু, হ্কট্লগড ও আর়র্লগু ক্ছিত 
্ুইসহত্রাঁপেক্ষা অধিক ইয়রোপণীয় চিকিৎসক পঞ্চা- 
লিখিত ব্যবস্থায় শ্ব স্ব নাম ব্বাক্ষির করিয়ঠছেন | 

ঘর 
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ও ৭ নুও (0৮, 1, 03. 0870600৩) 1,93 ৮২০ 98৮18000- 
8০৫ ০ 11)3700 11105617 90002009৭ 1) 075 ০০০:09% 

00110. 01 21216 0০0 ০1113 7১:07535105] 0196)062 3 
1090058 01 ৮0 00001099780 01 15020, 10 21) 09055 গে 
3601588,---1020 615 0001৮ 10155107815 880 1990100 
02991201569 . ৪98৩০০৯ 10 876 09070782000 , 0২ 

0089 ক্া8০৮৪ 0£ 1৩ 0020097 79009 0% 80160, 60 61৪ 
0001৩ 09৬৮ 0:2৫61005 সা) 9. ভিত সা 
16 ২৪129109178 ০1৮2৩ 2202210 20 1018 চা0োব0015, 
2751. 079 101)00107 10 815 $91০,--15059 510060 9)5 
(01105 05:5709:65, “700৪9 929 40098 0£ 41900110119 
1705, ট্য ভা. ৪. 08200902 চ০8০৪) ডু সা 5 

৯৮ 



২০৬ সুরাপানবিষয়ে চিকিহস্কদিগের ব্যবস্থা । 

স্ুরাপানবিষয়ে চিকিএসকদিগের ফ্যবস্থা | 

“০, ৮১০ 01506181005, 275 2 0010 
98৮ ০৮6 গত 10ছ 01000600৫48 

21821, 2200 0০৩৮৮, 018994৩, 200. 02709, 73 

1১79094 0 09 0083 01 4১109189110 0 (970527654 5015015 

2৭ 08%6180লর, 

€.019৮ ৮০ 2০০৪৮ [ভকিট6 0৫5100 20170090195 

৮16 692] 41050109065 [ি01 911 30012 20608108৮58 
1.০97099, %1190152 চ৫ ৮১০ ৩০ 01 ওজন৪০ 91)11169) 02: 

এন 106, 099: 819, [02621 01490 ধরি, 8০০, 

০3,458 70675009 25000560094 60 8500 9001০ হেড 
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০ 0808) 02 চক্0 50115 2602 5, 51076 10080, 
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৯১100180150 1১85099 0£ 91) 90৮09 ০০1] 275018 
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«. * পুর্বোক্ত ব্যস্স্থার তাঞ্পর্য্যার্থ বাঙ্গাল! ভাষায় অগুবাড 
রিয়া] একাশ করা শ্বহিতেছে | 

১৮৮৪ নদুপান আনভযাম করাতে, মনুষোর রোগ? দারিজরয, 

2৮ বিস্তর অনিষ্ঠ উত্পন্্র হয় । 

« কোনগ্রকার মদির! পান লা ফরিদা শরীর 
সক্প, রী জুষ্ছ রাখ যায় তাহার মন্দেহ নাই । 

৩-৮৭ যাহাঁদের .মদিরাপান, অভ্যাস আছে? তাহার! 

একেবারে অথব! ক্রমে ক্রমে; র্ পরেত)গ করিলেক্গফোঁন 

'লিক্স ঘটে না। 
৪ যাঁবভীয় নন্তষ্য সর্ধপকারি কুরাপালে বিরু্ 



স্রপানবিষায়ে চিকিৎসকদ্দিগের ব্যবস্থা । ২০৭ 

ভা রর্তঘর্স্থ ইযুরোপীয় চিকিৎসকেরাও আন্জরকে এই 
ব্যবস্থায় জন্মভি প্রদান করিয়াছেল.। ভাঘাঁদের নাম 

পম্চাৎ প্রকটিত হইতেছে। 
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২০৮ সুরাপংনবিষয়ে ছিকিৎসদিগের ব্যবস্থা! 
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কুরীপনবিষয়ে চিকিৎসকদিগের ব্যবস্থা । ২০৯ 
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প্রথম সংখ্যায় এইরূপ আর এক ব্যবস্থা! প্রকটিত হুই' 

পাচ্ছে, তাঁছাঁও এই স্থলে প্রকাশ করা যাইতেছে। 

স্ুরাপানবিষয়ে চিকিএসকদিগের ব্যবস্থা! 
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শপ শশপাশীগিলপীত হলপাশীপিস পাপা সপাশপিসট কী শপ চা সন্ত কাঠা অব এ পপ পণ পাপা জপ আত পা ৭১ ০৪ পদ 
ন্ শশা ক পে পস্ফাটিক 

ক পূর্ব্বোক্তি ব্যবস্থার তাঁপর্যযার্থ বাঙ্গাল! ভাষায় আনু 
বাদ করিয়া প্রকাশ করা বাঁইডেছে । 

যথ্কাচে লোক সভ্য ও শিক্ষিত ছিল, তণ্ক: গাব 
এই পরম্পরাধিত মত চলিয়। আশিয়াছে। যে মদ্যপান 
অভ্যাঁন কর! শরীরের পক্ষে উপকারী, বিশেষতঃ যাহাদিগতক 
অহরহ পরিশ্রম করিতে হয় তাঁহাদের পক্ষে নিতাত্ত আবশ্যক | 
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এই মত এক্ষণে সর্ধজ্র চলিত হইয়াছে, এবং রেজেরুজী 

তরুণ বযসেই ইহা অবলশ্বন করিয়া! থাকেন । 

* চিকিশ্সাশান্ডে ধাহাঁদের উত্তমজূপ সংস্কাঁজ জন্মি- 
যাঁছে, তাহারা শারীরস্থাঁন, শারীরবিধাঁন,। ও সকল কাঁদল 
সকল দেশে এ বিষয়ের যেরূপ ফলাফল গ্রাতান্ক হইয়াছে 

ওই জমুদাঁয় ব্রীভিমভ পর্যদীলোচনা করিয়া দেখিলে 

পুর্ষের্বাক্ত মত নিাভ্ত ভ্রাস্তিসুলক বলিয়া নিশ্5য় করিলেন, 
তাঁভাঁর সন্দেভ লাই । অন্যান্য প্রাণীর ন্যায় মনুষ্যের ও 

লহন্দ শরীরে এরূপ কেশন মাদক দ্রব্য ব্যবহার আবশাক 
করে না, এবং অণ্প পরিমাণেই হউক, আর অধিক পরি- 

মাঁণেই হউক? তাহ ব্যবহার করিতে অভ্যাস করিলে ভাহাত 
কিছুমাত্র উপকারও দর্শিবে না। আর তিনি মদ্যগালে 

বিরত খাকিলে জীবনাঁবধি মোটে যত কম্ম করিতে পারিবেন; 

তাহাতে বত থাকিলে, তদপেক্ষ1! অধিক পারিবেন নাঃ 

বরং আপ্পই হইবে। 

* রোগ অথবা অন্যকোন কারণে শরীর দুর্বল হইলে, 
অন্যান্য উষধ সেবনের ন্যায় কিছু দিন মদ্যপানও বিহিত 

হইলে হইতে পারে । কিন্ত শরীর পক্কতিস্থ হইলে পর 

যদি অত্যপ্প মাত্রায়ও পান কর! যাক, ভখাপি কিছু মাত 

উপকার দর্শে না । আর অধিক মাত্রায় পাঁন করিলে, 

সকলেরই শারীরিক স্বাস্থ্যের ব্যতিক্রম ঘটে । অনেকে যাহ 

'আন্ণ মাত্রা জ্ঞান করিয়া থাকেন, তাঁহা বাস্তবিক আপ্প নহে। 

৬ভ মাত্রার পাঁন করিলে শীগ্র ৰা বিলম্বে শারীরিক স্যাস্থ্ের 
উ)গাত হয়, ভাহাঁর সন্দেহ নাই 1 
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